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Estágio voluntário com avifauna em sistemas agroflorestais  
de cacau no sul da Bahia 

 
 
Projeto de pesquisa: “AVES EM SISTEMAS AGROFLORESTAIS: A 
INFLUÊNCIA DA QUANTIDADE DE COBERTURA FLORESTAL E NÍVEL DE 
SOMBREAMENTO LOCAL SOBRE A DIVERSIDADE DE ESPÉCIES” 
 
 
Equipe de pesquisa e supervisores do estágio: Mestranda Júlia Perez 
Cabral (juliaperezcabral@gmail.com - Universidade Estadual de Santa Cruz) e 
Dr. José Carlos Morante-Filho (jcmfilho9@hotmail.com - Universidade Estadual 
de Feira de Santana) 

 

Local do estudo: Sistemas agroflorestais de cacau (cabrucas), localizados nas 
regiões de Ilhéus, Belmonte, Una e Uruçuca – BA. 

 

Período do estágio: Março a junho/2019 

 

Inscrições até 08/02/2019 

 

Projeto 

Cabrucas são plantações em que o sub-bosque das florestas nativas são 
raleados para implantação de cacaueiros, que ficam sombreados pelas árvores 
nativas de grande porte. Esses sistemas agroflorestais, quando comparados a 
outros métodos agrícolas, são de grande importância para a conservação da 
biodiversidade, pois mantém parte da vegetação nativa. A região de cultivo de 
cacau sul baiana apresenta altos níveis de riqueza e endemismo de espécies, 
dentre elas, o grupo das aves se sobressai devido sua alta diversidade e 
importância ecológica. Embora muitos estudos tenham evidenciado que 
diversas espécies de aves podem ocorrer nas plantações de cacau, a 
persistência de suas populações depende das características locais e da 
estrutura da paisagem no qual as cabrucas estão inseridas. Portanto, este 
projeto tem o objetivo de entender como o manejo local das cabrucas e a 
quantidade de cobertura florestal na escala de paisagem afetam a riqueza e 
abundância de aves nesses sistemas agroflorestais. Esse estudo é de suma 
importância para a conservação das aves em tais agrossistemas, uma vez que 
o crescente desmatamento da Mata Atlântica do sul da Bahia aliado a um 
recente decreto (nº 15.180 de 02 de junho de 2014), que possibilita a remoção 
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de árvores nativas de grande porte, podem causar graves efeitos para a 
manutenção da diversidade de aves nessas paisagens antropizadas. 
O projeto de pesquisa está sendo desenvolvido junto ao Programa de Pós-
graduação em Ecologia e Conservação da Biodiversidade da Universidade 
Estadual de Santa Cruz (UESC). O projeto consiste da dissertação de 
mestrado da discente Júlia Perez Cabral, coordenadora do projeto, juntamente 
com o pesquisador Dr. José Carlos Morante-Filho. 

 

Local de estudo 

Este estudo será realizado em 18 sistemas agroflorestais de cacau distribuídos 
naregião sul da Bahia, especialmente nos municípios de Ilhéus, Uruçuca, Una 
e Belmonte (Figura 1). As agroflorestas de cacau, localmente conhecidas como 
cabrucas, são sistemas agrossilviculturais, que se fundamentam na 
substituição dos elementos nativos de sub-bosque para o plantio de cacaueiros 
(Theobroma cacao). Estes são implantados de forma descontínua, sob a 
proteção e sombra de árvores nativas remanescentes (Lobão et al., 1997). 
Na região de estudo, as mudanças no uso do solo nos últimos 40 anos, 
provocadas pelas ações antrópicas, culminaram em uma mudança de 
paisagens florestais para paisagens compostas por um mosaico de florestas 
secundárias, plantações de cacau, seringa e eucalipto, além de áreas 
destinadas à pastagem (Pardini et al., 2009). A temperatura média anual da 
região é de 24°C, e a precipitação é superior a 1800 mm/ano. A região não tem 
uma estação seca distinta, embora um período mais quente e sem chuvas 
ocorra ocasionalmente entre dezembro e março (Thomas et al., 1998). 
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Figura 1. Sistema agroflorestais de cacau (pontos vermelhos) a serem amostrados no projeto, 
incluindo as regiões de Uruçuca (região mapeada mais ao norte), Ilhéus, Una (região central) e 

Belmonte (região ao sul), ambas localizadas no sul da Bahia. 
 
 

Objetivo do estágio voluntário 

O estágio busca propiciar a oportunidade de ingresso e/ou engajamento de 
voluntários(as) em projetos de pesquisa. Além disso, existe possibilidade, se de 
interesse do estagiário(a) e da coordenação, de estabelecimento de um projeto 
de pesquisa futuro na área de estudo. 

 

Atividades do estagiário(a) 

• Amostragem de aves com redes de neblina (Figura 2); 
• Biometria; 
• Coleta de fezes dos indivíduos capturados; 
• Tabulação de dados no computador; 
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• Elaboração do relatório final a ser entregue no máximo um mês após o 
fim do estágio. 

Todos os dados coletados 
projeto de pesquisa, e não poderá ser utilizado pelo voluntário
nenhum fim. 

Figura 2. Aves frugívoras capturadas durante as atividades de campo. 
(a) Euphonia

 
Alojamento 

Durante as atividades de campo o estagiário
propriedades privadas onde o projeto
necessário dormir em barracas em alguns dos pontos de amostragem. Em 
todas as ocasiões o estagiário
Perez Cabral. 

 

Alimentação 

A alimentação durante as atividades de campo será responsabilidade do 
projeto de pesquisa. As refeições, em campo, são feitas por toda a equipe de 
pesquisa, portanto cabe ao voluntário
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Elaboração do relatório final a ser entregue no máximo um mês após o 

Todos os dados coletados durante o estágio pertencerão exclusivamente ao 
projeto de pesquisa, e não poderá ser utilizado pelo voluntário

Aves frugívoras capturadas durante as atividades de campo. 
Euphonia xanthogaster e (b) Ceratopipra rubrocapilla. 

de campo o estagiário(a) irá ficar alojado na casa das
propriedades privadas onde o projeto é executado. Eventualmente será 
necessário dormir em barracas em alguns dos pontos de amostragem. Em 
todas as ocasiões o estagiário(a) estará junto da coordenadora do projeto, Júlia 

ação durante as atividades de campo será responsabilidade do 
projeto de pesquisa. As refeições, em campo, são feitas por toda a equipe de 
pesquisa, portanto cabe ao voluntário(a) ajudar na preparação das mesmas.
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Elaboração do relatório final a ser entregue no máximo um mês após o 

pertencerão exclusivamente ao 
projeto de pesquisa, e não poderá ser utilizado pelo voluntário(a) para 

 

Aves frugívoras capturadas durante as atividades de campo.  

(a) irá ficar alojado na casa das 
é executado. Eventualmente será 

necessário dormir em barracas em alguns dos pontos de amostragem. Em 
a do projeto, Júlia 

ação durante as atividades de campo será responsabilidade do 
projeto de pesquisa. As refeições, em campo, são feitas por toda a equipe de 

ajudar na preparação das mesmas. 
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Para aqueles que tenham restrições alimentares, lembramos que as condições 
de campo não favorecem muito uma dieta especial. Recomenda-se trazer 
alguns complementos que facilitarão o seu bem-estar (grãos; aveia; granola e 
etc.). 

*Lembramos que os objetos de uso pessoal (shampoo, sabonete, pasta de 

dente, etc.) são de responsabilidade do voluntário(a). 

 

Seguro de Vida 

O estagiário(a) deverá obrigatoriamente possuir um seguro de vida. Diferentes 
instituições bancárias possuem este tipo de seguro (rápido e barato). 
Geralmente, usa-se o Banco do Brasil que possui um dos melhores seguros e 
mais baratos do mercado. 

 

Vacinas 

Vacinas contra tétano e hepatite são recomendadas. Vacinas contra raiva e 
febre amarela são obrigatórias. 

 

O que trazer (para uso pessoal) 

• Roupa para o campo: calças, camisas de manga comprida, meião e bota 
(de borracha preferencialmente) ou tênisadequado para atividades de 
campo; 

• Boné/chapéu; 
• Protetor solar; 
• Repelente; 
• Capa-de-chuva; 
• Roupa de cama e banho; 
• Remédios e objetos de higiene pessoal; 
• Saco de dormir ou colchão inflável (para acampar); 
• Lanterna; 
• Binóculo (preferencial); 
• Mochila pequena para campo; 
• Mochila grande para colocar todos os seus pertences nas viagens. 
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Termo de responsabilidade 

O termo de responsabilidade deverá ser assinado e entregue para os 
coordenadores do estágio no primeiro dia de estágio. 

 

Outros recursos 

• Telefone celular/fixo: em algumas localidades existe sinal de telefone 
celular, mas no geral o uso é escasso. 

• Internet: Há acesso à internet nos momentos de passagem por algum 
município durante os deslocamentos para a amostragem. 

• É necessário fornecer o nome e contato de uma pessoa em caso de 
emergência. 
 

Como chegar 

O estagiário(a) deverá chegar à Ilhéus/BA por meios próprios. É imprescindível 
que o estagiário(a) realizem comunicação prévia sobre sua chegada, bem 
como a articulação antecipada com a coordenação do estágio. 

 

Requisitos 

Os interessados podem ser alunos(as) de graduação (Biologia, Ecologia ou 
áreas afins) ou profissionais já formados. Os seguintes requisitos são 
requeridos para concorrer ao estágio: 

• Possuir interesse no tópico da pesquisa (ecologia de aves, ecologia de 
paisagem e ecologia de interações); 

• Possuir boa condição física, pois as atividades de campo são realizadas 
durante todo dia e em determinados locais o relevo é acidentado; 

• Ser proativo e organizado; 
• Possuir disponibilidade de permanecer até o final do estágiotrabalhando 

exclusivamente nas atividades de campo. 
 

Não há remuneração ao longo das atividades de pesquisa, sendo cobertos pelo 
projeto apenas os gastos referentes à alimentação durante as coletas de 
dados. Cabe ao estagiário(a), portanto, usar de recursos próprios para chegada 
em Ilhéus e compra de material de uso pessoal.  

Ao final do estágio, o estagiário(a) receberá um certificado com carga horária e 
nome do projeto. 
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Seleção 

Os interessados deverão enviar e-mail para Júlia Perez Cabral 
(juliaperezcabral@gmail.com) e José Carlos Morante Filho 
(jcmfilho9@hotmail.com), ambos coordenadores do estágio, até 08/02/2019. 
Inserir no campo assunto da mensagem “Estágio – Aves em sistemas 
agroflorestais de cacau" junto com uma carta de interesse e currículo em 
anexo. 

Dúvidas podem ser encaminhadas até esta data para os e-mails acima. Todos 
os interessados receberão uma mensagem até o dia 11/02/2019 com a 
comunicação se foi selecionado para uma entrevista via Skype. Será escolhido 
apenas um(a) voluntário(a), que deverá iniciar as atividades no início de março 
de 2019. 

 

Itens a serem entregues a coordenação do projeto (1º dia de estágio) 

• Termo de responsabilidade (02 vias); 
• Cópia do seguro de vida (02 vias); 
• Curriculum Vitae (02 vias). 

 

 

Ilhéus, Bahia, 19 de novembro de 2018 


