
Na Universidade Est adual de 
Sant a Cruz o Laboratório de 
Ecologia Aplicada à Conservação 
(LEAC) é o principal grupo de 
pesquisa que investiga os 
padrões de biodiversidade na 
região sul da Bahia, uma das 
áreas mais ricas em diversidade 
de espécies em todo o planeta. 
A história do grupo começou em 
1998, quando estudantes de 
pós-graduação em Ecologia da 
USP e UNICAMP se uniram e, 
financiados pelo Ministério do 
Meio Ambiente PROBIO, 
iniciaram a primeira grande 
pesquisa voltada para 
compreender como vários 
grupos da fauna e flora eram 
afetados pela redução da 
floresta. A inovação da proposta 
de pesquisa residia não apenas 
na iniciativa de um jovem grupo 
de prover dados para uso na 
gestão da biodiversidade, mas 
também na condução de uma 
pesquisa totalmente 

padronizada, integrada e 
intensiva, envolvendo muitos 
grupos biológicos inventariados 
nos mesmos 36 locais de coleta. 
Da experiência inicial ficaram as 
teses e dissertações defendidas, 
as publicações científicas e um 
grupo de recém-doutores que, 
ao ingressar na também nova e 
pequena Universidade Estadual 
de Santa Cruz -UESC, fomentou 
a formação de um grupo de 
pesquisa em ecologia aplicada. 
Em 2012 esta equipe  forma o 
que hoje é o LEAC. 

Este laboratório também tem 
outra característica importante 
que o diferencia de outros no 
país. Ele está localizado na 
chamada Base Ambiental da 
Costa do Cacau, uma iniciativa 
do Núcleo da Mata Atlântica do 
Minist ér io Público do Est ado 
da Bahia no sentido de 
aproximar a academia a 
tomadores de decisão como o 

MP. Mais diretamente, nesta 
colaboração o LEAC, através da 
sua pesquisa e conhecimento 
acadêmico na área de ecologia, 
auxilia no embasamento técnico 
de ações promovidas pelo MP 
no que tange a sua missão de 
zelar pela fiscalização e 
cumprimento legal de ações 
voltadas para a conservação da 
Mata Atlântica do estado. 
Portanto, a pesquisa do LEAC 
tem um forte direcionamento 
prático, gerando produtos 
muitas vezes de uso específicos 
do MP, também fomentando a 
formação de mestres e doutores 
com este perfil tão desejado no 
país.

O grupo é formado por uma 
equipe de 12 docentes doutores 
da UESC, 14 pesquisadores 
colaboradores externos de 
universidades do país e do 
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exterior. Em um período de 
apenas sete anos orientou 39 
alunos de pós-graduação e 
graduação, além de 13 técnicos. 
A pesquisa é focada em 
compreender o im pact o das 
ações hum anas na 
biodiversidade dest a região 
sul da Bahia, buscando 
entender de que m aneira as 
espécies se dist r ibuem  pelos 
diferent es am bient es nat urais 
e per t urbados pelo homem e, 
principalmente, com o est as 
m odif icações nos padrões 
afet am  os processos 
ecológicos m ediados pelas 
espécies.

A perda das florestas é o maior 
problema ambiental que explica 
a perda  atual de espécies no 
planeta. Mais de quarenta anos 
de pesquisa nesta área mostram 
padrões claros de resposta das 
espécies ao desmatamento 
local, ou seja, 1. em geral 
fragmentos grandes abrigam 
mais espécies do que 
fragmentos pequenos, 2. 
florestas mais isoladas perdem 
mais espécies do que aquelas 
mais próximas a outros 
remanescentes e, 3 existem 
espécies mais vulneráveis à 
extinção ? que tendem a 

desaparecer mais rapidamente ? 
do que outras. No entanto, 
recentemente mostramos que 
além do tamanho de um dado 
fragmento, a quantidade de 
floresta no seu entorno também 
é uma característica importante 
que explica quantas e quais 
espécies este fragmento pode 
abrigar. Nossa pesquisa indica 
que conforme diminuímos a 
quantidade de floresta na 
paisagem em volta de um 
fragmento florestal, a floresta 
tende a encolher ? restam 
árvores menores, mais finas e 
mais baixas. Ocorre uma 
diminuição na quantidade de 
árvores e no número de 
espécies, com uma perda maior 
das espécies de árvore que 
toleram a sombra. Mais 
importante: as árvores que 
sobram estocam menos 
carbono e produzem menos 
frutos e de menor qualidade, o 
que certamente prejudica as 
espécies da fauna que 
dependem destes recursos 
como alimento, como as aves. 
Florestas em paisagens mais 
desmatadas têm menos aves 
frugívoras, que por sua vez 
consumem menos frutos. 
Portanto temos evidências 
concretas de que as florestas 
inseridas em paisagens mais 
desmatadas são diferentes e 
funcionam de maneira diferente 
do que aquelas com mais  
floresta no entorno.

No sul da Bahia uma grande 
parte da floresta que restou 
(~48%) é de fato representada 
por plantações sombreadas de 
cacau, as chamadas cabrucas. 
Desde 1998 o LEAC estuda estes 
ambientes que, na Mata 
Atlântica, só ocorrem no sul da 
Bahia e Norte do Espirito Santo. 
Constatamos que, embora estas 
agroflorestas não sejam 
substitutos para a floresta 
nativa, elas têm uma enorme 
importância na conservação da 
biodiversidade regional, 
abrigando inclusive muitas 
espécies bastante florestais e 
ameaçadas de extinção. No 
entanto, ao longo destes anos, 
diversas iniciativas 
governamentais no sentido de 
aumentar a produtividade das 
plantações incentivaram a 
intensificação do manejo, 
levando especialmente a uma 
diminuição na quantidade local 
de árvores sombreadoras. 
Porém, nossa pesquisa na rea 
algumas consequências 
preocupantes destas sucessivas 
políticas. Embora as cabrucas 
representem quase metade da 
floresta que resta, elas 
contribuem com a maior parte 
(59%) do carbono estocado na 
região, principalmente guardado 
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nas árvores grandes que são as 
sombreadoras. Como este corte 
proposto foca exatamente estas 
árvores, estimamos que se 
todas as cabrucas forem 
intensificadas aproximadamente 
21 milhões de toneladas de 
carbono seriam jogadas na 
atmosfera. Isso equivale a cerca 
de 75% (2/3!) do carbono 
estocado hoje presente nas 
árvores de todas as florestas 
nativas. Mais importante ainda é 
que nossa pesquisa aponta para 
a possibilidade de termos 
determinadas situações nas 
quais é possível conciliar a 
presença de carbono ? e 
grandes árvores ? com 
produtividade local acima da 
média regional. Todas estas 
pesquisas estão publicadas em 
revistas internacionais e 
embasam um estudo iniciado 
este ano pela nossa equipe, que 
busca entender melhor a 
relação entre biodiversidade, 
carbono e produtividade nos 
cacauais. Pretendemos com isso 
desenvolver e propor protocolos 
de produção que ajudem a 
manter paisagens sustentáveis 
neste importante hotspot. 

Esta linha de pesquisa foi 
iniciada em 2002, quando parte 
da nossa equipe obteve 
recursos junto ao FNMA 
(Ministério do Meio Ambiente) 
para elaborar um plano de 
manejo para o ouriço-preto 
(Chaetomys subspinosus) da 
extinção. Quando começamos a 
pesquisa tínhamos apenas duas 
informações relevantes sobre 
esta espécie: que ela era 
endêmica de um trecho da Mata 
Atlântica que incluía o sul da 
Bahia e que se tratava da única 
espécie representando o 
gênero. Em menos de uma 
década conseguimos desvendar 
muitos aspectos importantes da 
sua biologia, ecologia e 
comportamento, permitindo 
elaborarmos o chamado Plano 
Nacional de Ação (PAN) para 
esta espécie ameaçada, hoje 
ratificado pelo Ministério do 
Meio Ambiente e coordenado 

pela nossa equipe. Nesta 
mesma linha de pesquisa, 
buscando estudar a espécie 
para ajudar no seu manejo, 
também incluímos estudos com 
a preguiça-de-coleira (Bradypus 
torquatus) e o 
mico-leão-da-cara-dourada 
(Leontopithecus chrysomelas).  
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