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RESUMO 

A região Sul da Bahia abrange grande parte dos remanescentes florestais de Mata 

Atlântica restantes no nordeste brasileiro, os quais encontram-se imersos em uma área 

composta por matriz de cacau. O manejo do cacau é realizado pelo uso de agrotóxicos, 

os quais apresentam teores de metais pesados. Metais pesados são compostos químicos 

altamente reativos, acumulativos e persistentes com capacidade de contaminação 

ambiental. Pequenos mamíferos são conhecidos como bioindicadores de poluição, pois 

fornecem um alerta dos efeitos adversos nos ecossistemas. O objetivo deste trabalho é 

avaliar se existe bioacumulação de metais pesados em pequenos mamíferos (roedores e 

marsupiais) em três diferentes tipos de habitat (agroflorestas de cacau sombreado, 

agroflorestas de cacau intensivo e remanescentes florestais de Mata Atlântica) na região 

sul do Estado da Bahia, Brasil e determinar os fatores que influenciaram nessa 

bioacumulação. A área de estudo corresponderá a áreas agroflorestas de cacau 

sombreado, agroflorestas de cacau intensivo e remanescentes florestais de Mata Atlântica, 

localizadas na região Sul da Bahia. Serão capturados pequenos mamíferos provenientes 

dessas áreas, onde terão amostras de pelo coletadas. Os metais pesados serão analisados 

por Espectrômetro de Absorção Atômica com chama ou de Emissão Óptica com Plasma 

Indutivamente Acoplado. Para as análises estatísticas serão feitos testes de Análise de 

Variância, Análise de Componentes Principais, teste de Tukey e regressões lineares. 

Através deste estudo esperamos quantificar a concentração de metais pesados em 

pequenos mamíferos em três diferentes tipos de habitat no sul da Bahia, a fim de, 

compreender os danos causados pelo uso de agrotóxicos em agroecossistemas. 

Esperamos promover a conscientização da população sobre os efeitos negativos dos 

agrotóxicos, e com isso, buscar a alteração na forma de manejo do cacau e formular 

estratégias e planos de ações de conservação da fauna e flora mais efetivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

A Mata Atlântica é considerada dentre os biomas brasileiros, o mais importante e 

ameaçado do mundo, em decorrência da crescente atividade agrícola, o qual acarreta em 

inúmeros impactos na paisagem, como fragmentação e isolamento de remanescentes 

florestais (Fundação SOS Mata Atlântica/INPE, 2017), perda da biodiversidade (Fahrig, 

2003), habitat e riqueza de espécies (Vieira et al., 2009). Atualmente restam apenas 

11,73% da cobertura original de Mata Atlântica no Brasil (Ribeiro et al., 2009). 

A região sul do Estado da Bahia abrange grande parte dos remanescentes florestais 

de Mata Atlântica restantes no nordeste brasileiro, os quais são considerados centros de 

endemismo e diversificação de inúmeras espécies de fauna e flora (Thomas et al.,1998). 

Estes remanescentes florestais encontram-se imersos em uma área composta por matriz 

de plantações de cacau. 

A implantação da atividade cacaueira no sul da Bahia iniciou-se em meados do 

século XVIII e XIX, porém intensificou-se a partir da década de 80 (Rocha, 2008), com 

a instalação das agroflorestas de cacau sombreado (Theobroma cacao L.) - popularmente 

conhecidas como sistema de cabrucas (Jonhs, 1999), como forma alternativa mais barata 

em relação ao sistema de plantio à pleno-sol - agroflorestas de cacau intensivo. As 

agroflorestas de cacau, tanto de cacau sombreado como intensivas, são consideradas uma 

fonte não pontual de poluição ambiental, devido ao uso intenso de agrotóxicos, os quais 

concentram teores altos de metais pesados na sua composição (Gimeno-García et 

al.,1996, López-Carnelo et al., 1997, Ju et al., 2007). 

Metais pesados são compostos químicos com peso especifico superior a 5 g/cm3, 

altamente reativos, acumulativos e persistentes com capacidade de contaminação e 

potencial de toxicidade ao meio ambiente (Duffus, 2002), sendo de origem natural 

(Pereira et al., 2006) e/ou provenientes de ações antrópicas (Phillips,1977). Os seres vivos 

são incapazes de excreta-los de maneira eficiente, ocasionando a bioacumulação nos 

tecidos e a disseminação em larga escala nos ecossistemas, acarretando na 

biomagnificação em diferentes níveis tróficos (Marcheselli et al., 2010). Uma vez 

presentes no corpo dos organismos, os metais pesados são armazenados nos tecidos 

moles, penas e pelos dos animais (Phelps et al., 1980; Goede e deBruin, 1984; Goede e 

deBruin, 1986). 

O pelo animal é um excelente bioindicador de contaminação, pois reflete a 

acumulação e concentração de metais pesados dos meses e até anos anteriores presentes 

no organismo dos animais (Ray et al., 1997) em decorrência da alimentação. Além disso, 

eles podem ser utilizados como indicadores das concentrações de metais pesados em 

outros tecidos (Al-Shahristani et al., 1976; Francis et al., 1982), como fígado e rim. Em 

mamíferos, estudos afirmam que as concentrações de metais pesados refletidos nos pelos 

estão correlacionadas aos níveis presentes nos tecidos moles e também no ambiente 

(Rashed e Soltan, 2005; McLean et al., 2009). 

Os pequenos mamíferos consistem no grupo de mamíferos de peso inferior a 1 

quilo, compostos pelas ordens Chiroptera (morcegos), Didelphimorphia (marsupiais) e 

Rodentia (roedores). Os roedores e marsupiais têm sido usados com frequência como 

bioindicadores de poluição (Sheffield et al., 2001; Talmage e Walton, 1991), pois por 

meio da análise de seus tecidos é possível estimar e avaliar a concentração de 

contaminantes ao longo da cadeia trófica e os riscos que estes trazem à saúde humana. 



Também são usados para monitorar a qualidade ambiental e identificar os efeitos da 

bioacumulação nos organismos, já que estes animais refletem em um curto prazo, as 

alterações do ambiente (Vieira et al., 2003; Pardini, 2004; Banks-Leite et al., 2014; 

Galetti et al., 2015). 

OBJETIVOS 

• Objetivo geral 

Devido as elevadas concentrações de metais pesados presentes no solo, nas plantas, e 

nos animais que implicam em sérios riscos à saúde humana e ambiental, o presente 

trabalho tem como objetivo avaliar se existe bioacumulação de metais pesados em 

pequenos mamíferos (roedores e marsupiais) em três diferentes tipos de habitat 

(agroflorestas de cacau sombreado, agroflorestas de cacau intensivo e remanescentes 

florestais) na região sul do Estado da Bahia, Brasil e determinar os fatores que 

influenciam nessa bioacumulação. Desta forma, pretendemos testar as seguintes 

hipóteses: (1) há bioacumulação de metais pesados em pequenos mamíferos de 

agroflorestas de cacau do sul da Bahia e (2) o tipo de manejo do cacau é o fator que 

influencia a bioacumulação de metais pesados. 

• Objetivos específicos 

Avaliar se existe diferença na bioacumulação de metais pesados em pequenos mamíferos 

em agroflorestas de cacau sombreado, agroflorestas de cacau intensivo e remanescentes 

florestais. 

Avaliar se existe diferença na bioacumulação de metais pesados em pequenos mamíferos 

decorrente do tipo de manejo do cacau (sistema de cabruca e sistema de plantio à pleno-

sol). 

Avaliar se existe diferença na bioacumulação de metais pesados quanto ao grupo de 

pequenos mamíferos (Roedores X Marsupiais). 

Avaliar qual espécie pode ser considerada melhor bioindicador de contaminação por 

metais pesados em áreas agroflorestais de cacau e remanescentes florestais. 

Avaliar se existe diferença em relação a condição corporal entre as áreas de estudo e se a 

bioacumulação de metais pesados influencia a condição corporal dos pequenos 

mamíferos. 

Avaliar se existe diferença em relação ao sexo entre as áreas de estudo e se o sexo 

influencia na bioacumulação de metais pesados. 

Avaliar se existe diferença na bioacumulação de metais pesados entre pequenos 

mamíferos de diferentes hábitos alimentares e se isto influencia na bioacumulação. 

METODOLOGIA 

• Área de estudo 

O estudo será conduzido na região sul do Estado da Bahia, conhecida como região 

cacaueira, localizado no nordeste do Brasil (Figura 1). As áreas de estudo corresponderão 

a 12 agroflorestas de cacau sombreado, conhecidas regionalmente por sistema de 



cabrucas, 12 agroflorestas de cacau intensivo, conhecidas regionalmente por sistema de 

plantio de cacau à pleno-sol e 12 remanescentes florestais de Mata Atlântica, abrangendo 

os municípios de Ilhéus, Una e Belmonte do Estado da Bahia, Brasil. 

O sistema de cabrucas consiste no cultivo do cacau (Theobroma cacao L.), planta 

ombrófila do tipo arbusto de sub-bosque de origem amazônica, sob o sombreamento de 

árvores nativas da Mata Atlântica baiana. Estes agroecosistemas de produção de cacau na 

região sul da Bahia são importantes para a conservação do solo, da água e para a 

biodiversidade, já que comporta uma parcela significativa de espécies de animais e 

vegetais (Faria et al., 2007), porém são comunidades empobrecidas, com predominância 

de espécies generalistas. O sistema de plantio intensivo do cacau (cacau à pleno-sol) ou 

sistema moderno de cultivo de cacau denominado derruba total (Müller e Gama-

Rodrigues, 2007), consiste na derruba total da vegetação nativa e o cultivo do cacau de 

forma adensada e com sombreamento dos cacaueiros somente na fase inicial de 

desenvolvimento por meio de espécies exóticas de rápido crescimento, como bananeira 

(Musa paradisiaca L., 1753, Musaceae) e por árvores leguminosas do gênero Erythrina 

(Erythrina sp., Fabaceae) (Müller e Gama-Rodrigues, 2007). A Mata Atlântica baiana é 

localizada entre os rios Jequitinhonha e Contas, e possui uma rica diversidade de flora e 

fauna, sendo considerada, como um dos principais centros de endemismo de Mata 

Atlântica brasileira. Esta área da Bahia é considerada como sendo o fragmento mais 

significativo da região nordeste do Brasil e a sua proteção é de extrema importância para 

a conservação da biodiversidade (Schroth et al., 2004).  

Figura 1. Localização dos sítios de amostragem na região sul do Estado da Bahia - Brasil, 

incluindo 12 agroflorestas de cacau sombreado (Cabrucas).  

**As 12 áreas agroflorestas de cacau intensivo (Cacau à pleno-sol) e 12 remanescentes florestais de Mata 

Atlântica (áreas controles) ainda estão sendo decididas, por isso não constam na figura.  



A região sul do Estado da Bahia possui clima quente e úmido, sem estação seca bem 

definida. Segundo a classificação de Köppen, o clima da região é caracterizado como do 

tipo Af, com precipitação anual média entre 1.500 a 1.750 mm e temperatura média anual 

varia de 23º a 24º C. 

• Amostragem de pequenos mamíferos  

A amostragem será feita por meio de armadilhas de contenção viva (live trap) 

(Sherman® - 25x8x9cm e Tomahawk® - 18x18x39cm). As armadilhas serão dispostas 

em um grid composto por 3 transectos paralelos, distantes 20 metros entre si. As 

armadilhas de contenção viva serão dispostas no solo e no sub-bosque alternadamente 

(tanto quanto ao tipo, quanto à disposição), com o objetivo de maximizar a captura das 

espécies arbóreas, e cada um deles com cerca de 100 metros de comprimento e 10 pontos 

de armadilhamento, distantes 10 metros entre si. No total, serão distribuídas 30 

armadilhas de contenção viva em cada sitio amostral, totalizando 360 armadilhas 

distribuídas nas áreas de agroflorestas tradicionais de cacau, 360 armadilhas nas áreas de 

agroflorestas de cacau intensivo e 360 armadilhas nas áreas de remanescentes florestais. 

A amostragem ocorrerá em uma campanha de 10 noites de armadilhamento em cada 

localidade. Entre cada expedição haverá um intervalo de no mínimo 7 dias. As armadilhas 

de contenção viva serão revisadas e iscadas diariamente pela manhã com isca mista, a 

qual consiste em uma mistura de sardinha, aveia, banana e farinha de amendoim. Em cada 

revisão, iremos conferir se houve captura e se a armadilha necessita ser iscada novamente. 

Caso algum animal morra acidentalmente 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. 

• Coleta de material biológico 

Os animais capturados serão identificados quanto à espécie e suas medidas 

biométricas serão aferidas (sexo, peso, comprimento do corpo, da cauda, orelha e do pé 

com unha e sem unha, condição reprodutiva e faixa etária (baseada na fórmula dentária)) 

em campo. Cada animal será individualizado com um brinco de marcação com números 

sequenciais para evitar recaptura e será coletado cerca de 0,5 gramas de pelos da coxa 

traseira direita, por meio de corte/raspagem na base do pelo do animal. Os pelos serão 

condicionados em sacos de polietileno livre de contaminação e congelados a -20ºC, onde 

permanecerão até as análises químicas. Depois de todos os procedimentos serem 

realizados os indivíduos capturados serão soltos no mesmo local de captura. Em cada 

amostragem, todos os animais capturados já marcados (recapturas) terão apenas a posição 

da armadilha registrada. O manuseio dos animais será realizado por pessoas capacitadas, 

usando equipamentos de proteção individual e equipamentos adequados para contenção 

dos animais (sacos de algodão, luvas de raspa de couro). Todos os pesquisadores em 

campo tomarão vacinas (antirrábica, antitetânica e febre amarela). O trabalho de campo 

sempre será realizado com, no mínimo, 3 pessoas. No final de cada campanha, todas as 

armadilhas serão retiradas. Não será usado nenhum tipo de anestésico para a contenção 

dos animais e todo o protocolo de captura, manuseio e marcação seguirão as diretrizes da 

Sociedade Americana de Mamíferos (Sikes, 2016). 



• Parâmetros morfológicos 

A condição corporal (índice de massa escalada – IME) será calculada segundo Peig e 

Green (2009, 2010) como uma regressão de comprimento do corpo e peso corporal. 

Amostras com valores positivos serão consideradas com maior condição corporal, e as 

com valores negativos serão consideradas com menor condição corporal. 

• Análise química do pelo 

Amostras de pelo serão lavadas de acordo com as recomendações da Agência 

Internacional de Energia Atômica. O método de lavagem consiste em lavar 0,5 gramas de 

pelos sob agitação, sucessivamente, com acetona PA, três vezes com água 

destilada/desonizada e novamente com acetona PA. Após o pelo ser lavado, este será seco 

em estufa a 100 °C por 4 h. Em seguida, os pelos serão cortados por meio de tesoura de 

aço inoxidável, estas são incapazes de contaminar as amostras com qualquer metal, e o 

material colocado em tubos de ensaio para serem submetidos a digestão. 

Cada amostra com 500 mg aproximadamente, será digerida com 6 ml da mistura de 

peróxido de hidrogênio (H2O2) PA e ácido nítrico (HNO3) P.A (proporção de 2:1 v/v). 

Após esta etapa, os tubos serão levados ao bloco digestor, incluindo o controle, e a 

temperatura será gradualmente elevada a partir da temperatura ambiente a até 200 °C, em 

um período de 30 min. Após atingir 200 °C, as amostras serão mantidas nesta temperatura 

por 120 minutos. Após digestão completa dos pelos, no qual os extratos irão se encontrar 

totalmente límpidos, ocorrerá à transferência destes para balões volumétricos de 10 ml e 

iremos completar o volume com água destilada/desionizada. 

Os metais chumbo (Pb), níquel (Ni), cromo (Cr) e cádmio (Cd) serão analisados por 

Espectrômetro de Absorção Atômica com chama (FAAS) ou Espectrometria de Emissão 

Óptica com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP OES) em parceria com o Laboratório 

de Espectroscopia Atômica (ICP OES) ou Laboratório de Pesquisa em Química Analítica 

(LPQA), ambos coordenados pelo professor Raildo Mota de Jesus, professor titular do 

Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas da Universidade Estadual de Santa Cruz 

- UESC. Todas as vidrarias utilizadas serão descontaminadas por 24 horas com solução 

de ácido nítrico 5% em procedimento repetido por duas vezes. 

• Análise dos dados 

Para testar a normalidade dos dados, será realizado o Teste de Distribuição Normal 

(Shapiro-wilk test), se houver necessidade, os dados serão transformados em Log10. 

Para avaliar a diferença das concentrações de metais pesados do pelo, em relação ao 

índice de condição corporal, ao sexo e entre áreas amostradas, será realizado o teste de 

Análise de Variância – ANOVA e a posteriori o teste de Tukey para analisar se há 

diferença significativa entre as áreas amostradas. Para analisar a ordenação das 

concentrações de metais pesados do pelo de todos os animais amostrados, será realizado 

a análise de componentes principais – PCA. A relação entre a concentração de metais 

pesados no pelo de pequenos mamíferos e o índice de condição corporal dos mesmos será 

calculada por meio de regressões lineares múltiplas. 

Todas as análises estatísticas serão realizadas no ambiente estatístico R (R Core Team, 

2020). 



IMPACTOS DO ESTUDO PARA A CONSERVAÇÃO 

Através deste estudo esperamos quantificar a concentração de metais pesados em 

pequenos mamíferos em três diferentes tipos de habitat (agroflorestas de cacau 

sombreado, agroflorestas de cacau intensivo e remanescentes florestais) no sul da Bahia, 

a fim de, compreender os danos causados pelo uso de agrotóxicos em agroecossistemas, 

já que os metais pesados presentes no ambiente não são degradáveis, ocasionando 

alterações da função ecológica do solo, penetrando na cadeia trófica e ainda sendo um 

risco a saúde humana (Varol, 2011; Morina et al., 2015; Wcisło et al., 2016). Desta forma, 

esperamos obter como resultados, elevadas concentrações de metais pesados nos pelos 

dos animais estudados nas áreas de agroflorestas de cacau intensivo, uma vez que neste 

sistema de plantio é necessário o uso de adubos químicos para intensificar a nutrição do 

cacau e promover a correção do solo, e moderadas a baixas concentrações de metais 

pesados nas áreas de agroflorestas de cacau sombreado, em relação as áreas de 

remanescentes florestais de Mata Atlântica. Animais com condições corporais menores 

nas áreas de agroflorestas de cacau sombreado e de cacau intensivo em relação aos 

remanescentes florestais, devido ao grande contato destas áreas com os agrotóxicos, 

sendo assim um ambiente extremamente contaminado desfavorecendo a condição 

corporal dos animais e ocasionando na bioacumulação de contaminantes. E uma maior 

bioacumulação em animais insetívoros-onívoros, devido a biomagnificação que ocorre 

em níveis tróficos da cadeia alimentar. Além disso, esperamos também que não haja 

diferenças significativas em relação a bioacumulação em decorrência do sexo. 

Essas respostas poderão corroborar com a conservação da biodiversidade, pois 

elas indicarão se o ambiente é viável para manter o ecossistema ao longo prazo e 

permitindo formular estratégias e planos de ações de conservação mais efetivas, com o 

intuito de preservar a fauna e flora. Além disso, os dados obtidos contribuirão para o 

entendimento do processo de contaminação ambiental por metais pesados, uma vez que 

gerarão informações sobre as espécies de pequenos mamíferos mais afetadas por esse tipo 

de poluição. Altos níveis de metais pesados no organismo acarretam em graves danos 

fisiológicos, danos neurológicos, supressão do sistema imunológico e anormalidades 

fetais, ocasionando numa ameaça às espécies mais sensíveis devido a toxicidade dos 

metais pesados pronunciados em termos de bioacumulação em tecidos e biomagnificação 

na cadeira trófica, resultando em danos econômicos e ambientais, como a perda da 

biodiversidade. 

A contaminação por metais pesados em solos agrícolas, grãos de cacau e produtos 

derivados do cacau está diretamente relacionada a questão da segurança alimentar, o que 

tem atraído uma preocupação crescente da população, órgãos fiscalizadores e até mesmo 

dos produtores de cacau, uma vez que altos teores de metais pesados podem afetar a 

economia e saúde. Inúmeros estudos indicaram que solos e grãos de cacau em áreas de 

cultivo apresentaram elevados níveis de metais pesados (Crozier, 2012; Humani 

Yupanqui et al., 2012), o que afeta o consumo e exportação, como é o caso de países 

como o Brasil, Peru e Equador, em que os grãos de cacau apresentaram elevados níveis 

de cádmio (Cd) e chumbo (Pb) (Bertoldi et al., 2016), em comparação com outros 

produtores mundiais.  

O manejo do cacau é realizado por meio de aplicações de pesticidas, inseticidas e 

fertilizantes a base de fosfato para controle de pragas e insetos, bem como para auxiliar 

no aumento da produtividade do cacau (Aikpopodion et al., 2013; Thomas, 2015), os 

quais concentram teores altos de metais pesados (Gimeno-García et al.,1996, López-



Carnelo et al., 1997, Ju et al., 2007), principalmente de chumbo (Pb), metal não essencial 

extremante toxico mesmo quando ingerido em baixas concentrações, resulta no acumulo 

nos tecidos moles e ossos (Ellen et al., 1990). Quando a aplicação dos agrotóxicos não é 

bem controlada e gerida, ocasiona em contaminação ambiental grave. Altos níveis de 

contaminação nas áreas agroflorestais de cacau (cabrucas) ocasionarão numa 

contaminação das áreas florestais do entorno, em decorrência da movimentação dos 

animais, por meio da alimentação e também devido à proximidade de ambas as áreas, de 

modo que o vento e as chuvas poderiam ocasionar em respingos de agrotóxicos para as 

áreas ao entorno, afetando a dinâmica do ecossistema. 

 Outro fator de impacto do projeto é promover a conscientização da população 

sobre os efeitos negativos do uso intenso de agrotóxicos, por meio de rodas de conversa 

e oficinas participativas, e com isso, buscar a alteração na forma de manejo e de produção 

do cacau. A alteração na forma de manejo do cacau, passando de uma atividade agrícola 

com intenso uso de agrotóxicos, para uma atividade agrícola com uso reduzido de 

agrotóxicos, ocasionando uma redução nos níveis de contaminação nos pequenos 

mamíferos e nos animais como um todo, dessas áreas e das áreas florestas do entorno, e 

como consequência, servirá de alerta à população para os riscos que os agrotóxicos 

proporcionam à saúde humana, pelo fato que a contaminação pode ocorrer de forma 

indireta afetando os moradores da região, através da exposição a poluição por metais 

pesados por meio da inalação de partículas transportadas pelo ar e ingestão de alimentos 

e água contaminados e direta aos trabalhadores rurais pelo manuseio direto do produto. 

Sistemas de produção do tipo agroflorestas tradicionais de cacau são agroecossistemas 

inseridos em áreas de remanescentes florestais de Mata Atlântica e desta forma, possuem 

elevado valor de conservação, riqueza e habitats adequados para inúmeras espécies de 

mamíferos similares a remanescentes florestais (Cassano et al., 2012; Martensen et al., 

2012; Cassano et al., 2014; Ferreira et al., 2020), uma vez que apresentam grande 

diversidade e disponibilidade de arvores a serem utilizadas por estas espécies, em 

comparação com os sistemas de produção do tipo agroflorestas de cacau intensivo. Desta 

forma, se faz necessário a adoção dos sistemas de produção tipo cabrucas, uma vez que o 

predomínio de espécies arbóreas para o sombreamento do cacau é imprescindível para 

assegurar a persistência de mamíferos e da biodiversidade como um todo nesses locais 

(Santos et al., 2019), além de auxiliar na ciclagem de nutrientes, a diminuição da perda 

de água do solo, a fixação de nitrogênio decorrente da presença de espécies leguminosas, 

controle de populações de insetos e prover a produção de um cacau sustentável e outros 

produtos como frutas, plantas medicinais, café e borracha (Mello e Gross, 2013). 
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