
  

 

 

  

CABRUCAS E 
CONSERVAÇÃO  

- As cabrucas podem ajudar a conservar a fauna e 

flora do Sul da Bahia. 

- As árvores de sombreamento do cacau servem 

de alimento e abrigo para diversas espécies de 

animais. 

- As cabrucas promovem conectividade entre 

fragmentos de floresta e aumentam a área 

disponível para muitos animais e plantas. 

- O raleamento das cabrucas, o uso de herbicida, 

a caça de animais silvestres e a retirada de 

madeira podem prejudicar a fauna local. 

- A fauna e flora da sua cabruca contribuem com a 

produção do cacau. Você não vê, mas quando 

você conserva a biodiversidade indiretamente 

você GANHA com fertilidade do solo, manutenção 

da água, controle de pragas e outros serviços 

ecológicos. 
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VALORIZE A 
BIODIVERSIDADE 

DAS CABRUCAS!!!  
 



 

CONHECENDO AS CABRUCAS E 

OS MAMÍFEROS QUE  

AS UTILIZAM!!! 

Mamíferos silvestres são animais vertebrados, de sangue 

quente, corpo recoberto por pelos e fêmeas providas de 

glândulas mamárias. São importantes ecologicamente como 

dispersores, polinizadores e predadores, além de serem animais 

carismáticos e foco para atividades de ecoturismo. 

Na região do Sul da Bahia encontramos a floresta conhecida 

como Mata Atlântica a qual conserva uma grande diversidade 

de espécies de mamíferos, inclusive espécies endêmicas, ou 

seja, só encontradas nessa região e em nenhum outro local do 

mundo. Como por exemplo, o mico-estrela, o mico-leão-da-cara-

dourada e o macaco-prego-do-peito-amarelo. 

  

 

 

Pesquisadores têm instalado armadilhas fotográficas nas cabrucas e 

têm achado diversas espécies que as utilizam como corredor de 

conexão às florestas, como local de abrigo e alimentação, entre 

outros.  

 

 

 

 

 

 

Mamíferos de médio e grande porte encontrados nas Fazendas 

do Sul da Bahia em Ilhéus e Una 

Quati 

Cutia 

Guaxinim Raposa 

Gato do mato Irara 

Tamanduá-mirim Paca 

Tatu galinha Tatu peba 

Para conhecer mais sobre essa e outras pesquisas desenvolvidas na região, 

acesse: ecologiauesc.com.br; www.appliedecologylab.org 


