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INFLU~NCIA DA ESTRUTURA DA VEGETAÇÃO SOBRE A AVIFAUNA 
EM UMA FLORESTA ALTERADA DE Araucaria angustifolia E EM 

A I 

REFLORESTAMENTOS EM TELEMACO BORBA - PARANA 

Autor: RALF ANDREAS BERNDT 

Orientador: ÁLVARO FERNANDO DE ALMEIDA 

RESUMO 

Este trabalho consistiu em uma série de levanta-

mentos da avlfauna em cinco áreas de mata nativa e três 

áreas de reflorestamento, com o objetivo de se determinar as 

espécies de aves mais comuns encontradas nestes ambientes, 'e 

o efeito do reflorestamento sobre estas espécies. Também se 

procurou verificar quais seriam as caracterfstlcas relativas 

à vegetação que poderiam estar mais correlacionadas com a 

avlfauna. 

A avlfauna foi estudada uti I izando-se dois métodos 

de levantamentos: captura/recaptura com redes neblina, e 

observações em trajetos. Para o primeiro métOdo foram 

registradas 66 espécies de aves dlstrlbufdas em 18 

famf I ias, sendo que em áreas de refi orestamentos foram 
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constatadas 47 espécies, e na áreas de matas nativas, 51 

espécies. Para o método de Observações, foram registradas 

114 espécies e 28 famílias, sendo 79 espécies observadas em 

áreas de reflorestamento, e 100 espécies em áreas de matas 

nativas. 

A 

espécies 

vegetação 

arbóreas, 

fo i amostrada, 

pertencentes a 

l'e9 i strando-se 

38 famílias. 

95 

No 

levantamento botânico foram instaladas duas parcelas de 

150x10 metros em cada local, onde foram amostrados alguns 

parâmetros relativos à estrutura arbórea. 

Os resultados obtidos através dos dois métodos de 

levantamento de aves não apresentaram grandes diferenças ao 

se comparar as áreas de matas nativas com os reflorestamen

tos. As maiores diferenças foram observadas para o método de 

captura/recaptura, onde o número de espéCies, índice de re

captura e o índice de densidade populacional apresentaram 

valores superiores nos reflorestamentos. Para a ,composição 

florístlca, a diferença é bem major em favor das áreas de 

mata nativa. O número de espéCies de árvores, área basal das 

árvores mortas (árvores em pé) e o índice de diversidade são 

significativamente superiores na mata n~tlva. 

Também foram calculados os índices de similaridade de 

Jaccard e Sorensen entre todos os locais, tomados dois a 

do I s. 

Comparando-se todos os parâmetros obtidos para a 
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vegetação com aqueles obtidos nos levantamentos da 

aVlfauna, puderam ser constatadas correlações negativas 

bastante expressivas para altura das árvores com 

diversidade de aves observadas; densidade de árvores mortas 

com densidade populacional 

recapturados; diversidade 

de aves capturadas e 

da vegetação com 

indivfdUos 

densidade 

populaCional de aves capturadas e Indivfduos recapturados; 

densidade da vegetação com fndice de densidade pOPUlacional 

de aves capturadas; diversidade de aves observadas com 

densidade de sub-bosque. Quanto às correlações Positivas, 

estas foram observadas para diversidade de aves observadas 

com DAP, e para altura média das árvores com índice de 

densidade de aves capturadas e Indlvfduos recapturados. 

A avaliação do efeito que as áreas de 

reflorestamento estariam causando sobre as populações de 

aves, Indicou que das 114 espécies registradas pelo método 

de Observações, 62 não estariam adaptadas e 45 estariam 

adaptadas nos reflorestamentos. Para o método de 

/recaptura, das 66 espécies registradas, 29 não 

adaptadas e 32 estão adaptadas em reflorestamentos. 

x v I I 
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INFLUENCE OF THE VEGETATION STRUCTURE ON THE AVIAN 
COMMUNITY IN A OISTURBEO Araucaria angustifolia FOREST 

ANO IN PLANTATION FOREST IN TEL~MACO BORBA - PARANÁ 

Author: RALF ANDREAS BERNDT 

AoV I ser: Prof. Dr. ÁLVARO FERNANDO DE ALME I DA 

SUMMARY 

Monte Alegre Farm, owneo by Klabln Fabricadora de 

papel e Celulose S.A., 15 locateo In the central reglon of 

the State of Parana, ana la malnly a forest enterprlse, 

where large areas of reforestation surrouno the natural 

forest malntalning a rich and oiversifled wildllfe. 

Thls dlssertatlon Is based on several studies of 

blrdllfe, In both natlve and plantatlon forest5 wltl1 an 

o b J e c t I v e t o e s t a b I I s h t 11 e mos t c o mm o m b I r o s t h a t I I v e i n 

these areas, and the effect of plantatlon foresta upon 

these b I roa apec I es. I t waa a 150 stuo I ed WIHlt wou I o be the 

caracterlstlc of the vegetatlon most correlated wlth blrd 

behaVlour. Elgth places were selecteo for the fleld worka, 
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flve of them set in natlve forests, two In Araucarla 

angustifolla planted stands, and one In en Eucalyptus 

reforestation. 

The blrd behavlour was studied by two methods: mlet 
\ 

net and observatlon. Slxty slX dl~ferent blrd species were 

\v 
reglstered by the first method, fourty seven specles were 

found In the plantatlon forests, and fifty one species in 

the natlve forests. One hundred and fourteen species of 

twenty elght fami I ies were reglstered through observation, 

seventy nine In the plantatlon forests and a hundred 

specles In the natlve areas. A hundred and twenty elght 

spec I es of th I rty fami I I es are tl1e to ta I amount for the 

whole study. 

Ninety five tree species of thirty feml I ies were 

reglstered, durlng the botanlcal survey. These specles were 

eolleeted in two sampie plots (150m x 10m each) for each 

study area, where ai I the trees wlth OBH greater than 10 em 

were tallled (DBH, 11elgtl1 and Its position In the sample 

Plot). The undergrowth vegetatlon and the bamboo denslty 

were also measured in eaeh sample piot. 

There was no great dlfferences among the blrds found 

In the natlve and In the plantatlon forests. The greatest 

dlfferences were observed in the flrst method. The number 

of dlfferent specles, the bird recapture Index and the 

populatlon denslty Index presented hlgher values for the 

x i x 



plantatlon forests. The natlve forest reflected better' 

vegetatlon compositlon wlth significai Iy higher number of 

tree specles, dlverslty index and larger basal 

dead tr'ees. 

area for 

There are used two simllarlty index (Sorensen and 

Jaccard), In order to def I ne the 5 Imi I ar I ty degree among 

the areas. For each study group, there was no 

In ttle simllarlty Index among the elgth studled 

both methods Df studY, even when comparing 

plantatlon forests. The opposlte sltuation was 

for vegetation slmllarity Index, tllls was mucl) 

dlfference 

areas, for 

native wltl1 

registered 

hlgher for 

the natlve areas. One may conclude that plantatlon forests 

would present worst effects towards vegetation than towards 

blrd bahavlour. 

Gomparing ali the obtalnlng results, It Is posslble 

to observe wlth great dlstlnction the negatlve correlatlons 

between the undergrowth vegetation density and the observed 

blrd dlverslty, the diverslfled vagetatlon and the captured 

blrd populatlon denslty, the vegetation denslty and the 

captured blrd populatlon denslty. On the other hand, 

posltlve correlations between the undergrowth vegetatlon 

denslty and the number of captured species, the observed 

bird diverslty and the DBH, the average tree helght and the 

captured blrd denslty. 

The evaluatlon of the effects that plantatlon 

xx 



forests can cause upon the blrd population, 

from the one hundred and fourteen blrd specles 

through the observatlon method, slxty two 

showed that 

registered 

would be 

sufferlng harmful effects whl le forty flve would be getting 

some benefits from this sltuatlon. Among the sixty six 

specles reglstered through the mlst net col iectios method, 

twenty nine would be suffering harmful effects whl le thlrty 

two would be gettlng some beneflts. 

xxi 



1. I NTRODUCIO 

Até o final do século dezenove, o Estado do Paraná 

contava com uma área equivalente a 167.824 qullõmetros 

quadrados cobertos por florestas naturais, cor respondendo 

a 83.41~ da área total do estado (MAACK, 1981). A partir 

de 1910, com o Infclo da cOlonização da região central do 

estado, o ritmo de desmatamento acelerou-se 

vertiginosamente, em função da atividade extratlvlsta que 

visava a madeira de lei, principalmente o Pinheiro-do 

Paraná, Imbuia, Peroba e as diversas espéCies de Canelas. 

As matas naturais continuaram sendo devastadas para 

dar lugar à agricultura e pecuária. Em 1980, o Inventário 

de Florestas Nativas (NETTO, 1984) apontava uma área 

remanescente de matas nativas de 19.971 qullõmetros 

quadrados, ou 1109'7. da cobertura florestal originai; uma 

estimativa feita com base na evolução do desmatamento no 

Paraná demonstra que no ano 2000, apenas 2,50'7. da área do 

estado estará coberta por florestas naturais. 

Até recentemente, o desenvolvimento no Pais se 

processava totalmente alheio aos efeitos que causava ao 

melo ambiente, mais especificamente sobre as florestas 
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naturais ainda existentes. Imensas áreas de vegetação 

natural eram destrufdas para formação de barragens, 

extração mineral, atividades agro-pastoris e 

reflorestamentos homogêneos, quase sempre com espécies 

exóticas. Estas e outras formas de agressão direta que o 

melo ambiente passou a sOfrer, ainda são complementadas 

Indiretamente, através da pOluição do ar e da água, 

através das mais variadas formas e processos Industriais. 

Pouco a pouco pOde-se constatar a crescente preocupação de 

a,lguns empresários mais diretamente envolvidos com a 

questão ambientai, no sentido de estudar e Implantar 

medidas que minimizassem os efeitos prejudiciais do 

desenvolvimento sobre o melo ambiente. 

Algumas empresas já Investem parte do seu orçamento 

na recuperação e 

mão de soluções 

desenvolvimento com 

básica voltada aos 

SOlOS, POUCO a 

empresarial, como 

restabelecimento e 

proteção dos recursos naturais, lançando 

alternativas que possam concl I lar o 

a conservação ambientai. A pesquisa 

recursos naturais como fauna, flora e 

pouco vem sendo reconhecida no melo 

uma atividade de vital Importância no 

manutenção do equll fbrlo blolÓglco.Este 

aspecto é particularmente Interessante àquelas empresas 

que exercem grande Influência diretamente sobre os 

componentes do ecossistema, seu banco genético e sua 

blodlversldade. 

As grandes empresas florestais estão Inseridas 
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neste contexto, pois a atividade reflorestadora em larga 

escala com fins exclusivamente comerciais, sempre foi 

vista como forte agressora às áreas de florestas nativas e 

campos naturais. Entretanto, esta agressão pode ser 

controlada e mlnlmlzada através de práticas adequadas de 

manejo dos reflorestamentos e das matas nativas 

remanescentes. Estas práticas permitem a Instalação de 

diversas espécies da fauna e flora dentro dos povoamentos 

comerciais, sem Interferir significativamente na 

produtividade ou no manejo convencionai. 



2. REVIS10 DA LITERATURA 

2.1. A Comunidade de Aves em Função da Vegetação 

A relação existente entre as aves e o seu habitat 

constitui-se numa caracterfstlca dos ecossistemas que vem 

sendo constatada e estudada por diversos pesquisadores 

(DICE, 1930; MAC ARTHUR et aI, 1972; ANDERSON, 1980; DUESER 

et ai, 1980; HALL, 1980; SANDERSON et alll, 1980; SCOTT et 

alll, 1980; SMITH, 1980; STUMBBLEFIELD, 1980; SZARO, 1980; 

WINTERNITZ, 1980; ALMEIDA, 1981; BUTCHER et ai, 1981; KARR, 

1981; ALMEJDA, 1982; LYNCH et ai, 198~; NAROSKY et ai, 

1989; MOTTA JUNIOR, 1990). 

NAROSKY (1989) comenta que o habitat é um fator que 

alguns observadores principiantes de aves dão pouca 

Importância, mas que em muitos casos é essencial". Mais 

espécies dO que se supõem estão diretamente ligadas a seus 

habltats. 

WIENS et ai (1981) cita que após a sugestão de lack 

(1933), de que as aves poderiam selecionar os habltats que 

ocupam em função de seu aspecto estrutural ou fisionÔmico, 
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muitos trabalhos que tratam da relação nave-habltat n tem 

dado ênfase a tais caracterrstlcas estruturais. 

Os trabalhos desenvolvidos neste sentido, comparam 

as popUlações de aves com várias caracterrstlcas relativas 

à vegetação, como por exemplo, área (WILLIS, 1979) , 

diversidade, densidade de espécies arbóreas (SZARO, 1980), 

número de estratos e área basal (ALMEIDA, 1981), altura do 

perfil vertical (OUESER et ai, 1980), densidade de copa 

(DUESER et aI, 1980), efeito de borda (MAGRO, 1988; 

WINTERNITZ, 1988; STUMBBLEFIElD, 1980), presença ou não de 

SUb-bosque (ALMEIDA, 1982; MOTTA JUNIOR, 1990; SMITH, 

1980), entre outras. É necessário sempre, amostrar a 

abundância de aves e determinar os fatores do habitat que 

estejam correlaclonados com a comunidade de aves (ANnERSON, 

1980) . 

Recentemente, o desenvolvimento e apllcaçio de 

técnicas que se utl I Izam da análise multi variada, vem 

facl I Itando a avallaçio das diversas caracterfstlcas 

relativas ao habitat. Estas Investigações geralmente tem 

Identificado as caracterfstlcas do melo correlatas com a 

variação na abundância da aVlfauna, ou d~ determinadas 

espéCies (WIENS, 1981). 

MAGRO (1988), citando Barkman (1978) e Wlens (1973), 

ressalta a preferência que algumas espéCies apresentam em 

relação a determinados tipos de ambiente, condicionadas 

pela estrutura do habitat, e que este tipo de relação vem 
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merecendo uma atenção especial. Segundo a autora, "uma 

comunidade de plantas que apresenta uma alta diversidade de 

espécies vegetais deveria ter também maior riqUeza de 

habltats. Por exemplo, uma vegetação alta, com vários 

estratos e alta diversidade de espécies ~egetals, deveria 

oferecer condições de habitat para um número de espécies 

an1mals maior do que uma comunidade de mesma constituiÇão 

estrutural, mas com baixa diversidade de espéCies 

vegetais". 

Realizando constantes levantamentos de aves em um 

pequeno capão de Araucária, em Curitiba, ANJOS (1990b) 

concluiu quehá pouca representatividade dos estratos médio 

e Inferior comparadas a de outros locais onde estes 

estratos estão presentes, fOi a provável causa da ausência 

de espécies comuns de aves que apresentam relação evidente 

com estes estratos. 

As possrvels alterações que possam vir a ocorrer com 

a vegetação, quer sejam elas causadas naturalmente, ou pela 

ação do Homem, Interferem diretamente na estrutura 

populacional da avlfauna. Esta Interferência pOde ser 

constatada através da alteração na diversidade e densidade 

de aves, principalmente naquelas espécies que são 

consideradas mais especialistas. Normalmente estai espéCies 

~cabam dando lUgar às espécies oportunistas, com maior 

capacidade de suportar as alterações do hábltat, e 

adaptando-se facilmente a novas situações. 
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Segundo LYNCH & WHIGHAM as espécle~ , 

pioneiras são general Istas ecológicas, tolerando certo grau 

de distúrbio ambientai e utilizando as zonas ecotonals ou 

áreas de borda. A maior parte destas espécies não 

apresentam Importância do ponto de vista conservaclonlsta. 

SICK (1985) cita algumas espécies de aves florestais 

que são capazes de se adaptar às formações secundárias, 

onde podem formar populações mais numerosas quando 

comparadas às áreas de floresta primitiva. 

Já na década de 30, OICE (1930) acreditava que a 

principal causa para o desaparecimento de diversas espécies 

de aves se devia à destruição ou alteração do habitat 

natural pelo Homem. 

HALL (1980) afirma que a vida selvagem geralmente é 

função do habitat, que por sua vez é função da composição, 

estrutura e tipo de vegetação. Assim, a composição da vida 

selvagem é alterada à medida que ocorrem mudanças na 

vegetação. É um sistema total, dinâmico e Interativo. 

Segundo STUMBBLEflELD (1980), a diversidade de 

habltats é vital para a existência de certas espécies e 

suas populações. Algumas práticas de manejo de habltats 

podem favorecer uma ou mais espécies de aves, mas em 

contrapartida, podem prejudicar outras. 

ALMEIDA (1981) constatou que nos locais que 

apresentam vegetação de maior porte, e menos alterada, há 

predominância das aves pertencentes ao grupo 
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nNão-passerlformes n, enquanto que em matas ciliares 

alteradas predominam os o grupo dos 

nSUb-osClnes n ocorre em maior número nos locais que 

sofreram uma forte alteração através do desmatamento e 

fogo. 

Muitos autores tem obtido correlações significativas 

entre os dados referentes às comunidades de aves e às 

variadas caracterfstlcas fisionômicas e estruturais da 

vegetação. Entretanto, não parece haver um concenso sobre 

uma ou outra caracterfstlca, que realmente pudesse ser 

considerada como determinante para explicar a estrutura de 

uma comunidade de aves. : I \ 

A caracterfstlca da vegetação que está mais 

correlaclonada com a diversidade de aves em um determinado 

habitat, é a presença de sub-bosque e altura da floresta, 

que determina o número de estratos verticais <SMITH, 1980; 

ALMEIDA, 1981; MOTTA JUNIOR, 1990; DUESER et ai, 1980). 

ANJOS (1990b) estudou a comunidade de aves que 

ocorre em um pequeno capão de Araucarla angustlfolla 

Isolado e limitado pela zona urbana, em Curitiba. Observou 

que a riqueza em espéCies de aves tem relação com a 

heterogeneidade do habitat. 

ALMEIDA (1981) afirma que um maior número de 

estratos arbóreos são encontrados em locais onde a altura 

da vegetação é maior, levando a um aumento de diversidade, 

tanto da flora, como da fauna. Segundo o autor, o 
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SUb-bosque é Impresclndfvel a várias espécies de aves 

florestais, poiS é nele que multas aves estabelecem o seu 

território, encontram ai Imento e local apropriado para 

reprodução. A presença do sub-bosque se faz ainda mais 

necessário em áreas reflorestadas, cUJa caracterfstlca 

principal é a homogeneidade e pobreza biológica. 

Comparando a avlfauna de mata de galeria, cerrado e 

uma área de eucallptal, MOTTA JUNIOR (1990) constatou que 

neste último habitat havia o menor número de espécies de 

aves, possivelmente pela escassez de substratos especfflcoS 

para nldlflcação e ai Imentação. A presença do sub-bosque 

nesta área provavelmente seja a principal razão para a 

existência das 59 espécies ai I encontradas. 

A altura da vegetação foi um dos fatores diretamente 

correlaclonados com o número de espécies de roedores em 

nove I lhas da Vlrgfnla, em um estudo realizado por DUESER 

et 8/, (1980). Além da altura da vegetação, também foi 

constatada uma correlação positiva para área e elevação da 

Ilha, número de associações de plantas e a quantidade de 

diferentes tipos de solo. 

SANDERSON et 8111, (1980) acredita que as aves 

respondem mais à estrutura da vegetação, do que as espécies 

que formam esta vegetação. A ausência de abrigos e locais 

adequados para nldlflcação, além de poleiros próprios às 

caracterfstlcas de cada espécie é um fator limitante para a 

diversidade da avlfauna (JOHNSGARD e RICHARD, 1957). Ofl 
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autores acreditam que, qUando se trata de aves, as espécies 

de plantas que um determinado habitat mantém não é mais 

Importante do que a astrutura formada por essas plantas. No 

caso da reprodução, o fator determinante é a existência de 

locais apropriados para construção de ninhos, de acordo com 

as eXigências de cada espécie. Para e x emp I I f I c a r , 

WINTERNITZ (1980) comenta que multas espécies de aves 

nldlflcam em ocos de árvores, mas dependem de outras 

espéCies de aves que perfurem esses ocos. Oessa forma a 

famfl la Plcldae é citada como um grupo que afeta 

diretamente a densidade populacional e talvez a diversidade 

das espéCies dependentes de ocos Já existentes. 
-" 

STUMBBLEFIELO (1980) cita que além de beneficiarem 

outras espéCies de aves, as espéCies que constroem seus 

própriOS ninhos em ocos de árvores, também tem um 

Importante papel no controle populaCional de Insetos 

florestais. 

Na América do Norte, segundo SCOTT et a/li (1980), 

aves que nldlflcam em ocos, normalmente constituem 30 a ~5 

por cento da população de aves em áreas florestais. O autor 

concluiu que três caracterfstlcas de nós de uma espéCie de 

pinheiro se mostraram Importantes na escolha de ninhos: 

diâmetro do galho, porcentagem de casca e o tempo desde a 

morte do galho. As árvores mais utl I Izadas para construção 

de ninhos em ocos, normalmente apresentavam DAP superior a 

11 polegadas. 



1 1 

Este poderia ser um dos motivos pelo qual o DAP tem 

sido bastante anal Izado e correlacionado com a diversidade 

de aves. Young (1977), citado por WINTERNITZ (1980) 

observou que o DAP pode prever mais a diversidade de aves 

do que a densidade. Em seu trabalho, a maior riqueza de 

aves foi encontrada em locais com árvores de maior Idade, e 

consequentemente, maior DAP. 

A densidade de copa e porcentagem de cobertura do 

solo, que são características que normalmente estão 

diretamente correlaclonadas com diâmetro do tronco da 

árvore, Influenciam a distribuição e abundância de espécies 

de pequenos mamfferos dentro de um habitat (DUESER at ai 

1980). 

SZARO (1980) comenta que a estrutura da vegetação e 

a proporção de folhas presentes no estrato horizontal acima 

do SOlo, Indicam a distribuição de recursos no habitat, 

afetando as populações de aves. DUESER at ai (1980) 

constataram que o aumento de recursos dlsponfvels para 

pequenos roedores é condicionado pelo aumento da 

complexidade da vegetação. 

Muitos estudos tem demonstrado que a área ou 

superffcle ocupada por um determinado tipo florestal 

diretamente a diversidade de variadas formas de vida. 

ARTHUR e WILSON, 1967; WILLIS, 1979). 

afeta 

(MAC 

ALMEIOA (1981) constatou uma baixa proporção de 

espécies de aves frugfvoras em pequenas áreas florestais 
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remanescentes no Estado de São Paulo. A redução da floresta 

diminui bastante a oferta de frutos ao longo do ano, 

I Imitando a manutenção de espécies frugrvoras. MOTTA JUNIOR 

(1990) notou em seu estudo, que algumas espécies de aves 

frugrvoras deixam de ser observadas nos meses mais secos do 

ano em áreas de cerrado e de reflorestamento com eucalipto. 

Estas espécies frequentemente se deslocavam para a mata de 

galeria ou para a borda da mata. 

A superoferta de ai Imento através de frutificações 

Intensas de certas espéCies vegetais pode atrair uma grande 

quantidade de aves e roedores. SIGK (1984) cita o taquaruçú 

(Merostachls sp.) que floresce e dá sementes amplamente ao 

mesmo tempo, como o fator responsável pela presença de 

milhares de Indlvrduos de três espécies de Frlngl I Cdeos, os 

quaiS desapareceram por completo após a fase de dispersão 

das sementes. 

Particularmente em regiões onde se mantém 

Implantadas, as reservas florestais não devem 

florestas 

ser multo 

pequenas, o que reduz multo o número de espécies de aves. 

ALMEIDA (1981) observa que as reservas Inclurdas em 

formações homogêneas ficam bastante Isoladas uma das 

outras, formando as conhecidas "Ilhas terrestres". 

SIGK (1985) afirma que as alterações antróplcas 

sobre o habitat natural da fauna Implicam que o ambiente 

natural remanescente pode tornar-se pequeno demais para 

abrigar espécies que necessitam de grandes áreas para 
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sobreviver. Segundo o autor, esta retalhação de habltats 

afeta particularmente aquelas espécies de baixa densidade 

populacional. 

MAC ARTHUR & WILSON (1967) foram um dos primeiros 

pesquisadores que chamaram a atenção sobre a necessidade de 

se manterem grandes áreas de habitat naturais, afirmando 

que uma maior área, suporta mais espécies. Esta afirmação 

está baseada na Teoria da Blogeografla de Ilhas, que além 

de considerar o tamanho do habitat, também envolve as 

distAncias que separam as áreas Isoladas das 

colonizadoras. 

fontes 

ComparandO a avlfauna de três remanescentes 

florestais de diferentes áreas (Barreiro Rico, 1~00 ha; 

Santa Genebra, 250 ha; Unlcamp, 21 ha), WILLIS (1979) 

obteve uma correlação altamente Significativa entre a área 

e o número de espécies de aves. De uma forma geral, 

observou que as aves não-passerlformes, os grandes 

frugrvoros e os grandes Insetrvoros apresentaram os maiores 

rndlces de diminuição nas pequenas áreas. 

A diversidade e a densidade da avlfauna também podem 

sofrer aumentos SignificatiVOS em áreas menores, que 

segundo LYNCH & WHIGHAM (198~) são devidos ao InfluHo das 

espéCies generallstas. 

SegundO ANDERSON (1981), as variáveis relativas ao 

habitat são classificadas em dois grupos. No primeiro 

grupo, encontram-se as macro-variáveis, como área, 
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distância à borda ou ecótono, volume de copa, DAP e número 

de árvores por hectare. Estas variáveis representam 

caracterfstlcas do habitat de largo espectro, e podem estar 

associadas com a comunidade como um todo. No segundo grupo, 

encontram-se as variáveis que podem estar associadas ao 

Indlvfduo, como os nós ou a casca das árvores. 

2.2. MétOdOS Empregados n05 Levantamentos de Aves 

Contam-se atualmente diversas e variadas maneiras de 

se obter Informações sobre pOPUlações e comunidades de 

aves. Existem Inúmeros métOdos que pOdem ser empregados; a 

escolha do métOdO mais apropriadO, é um ponto Importante 

que deve ser observado, dependendo dos objetivos do estudo, 

e do tipo de Informações que se necessita para alcançar 

estes Objetivos (KARR 1981). 

ANJOS (1990a) afirma que os métOdOS de amostragem 

das aves são dificultados em função da ecolOgia bastante 

variada que este grupo apresenta, prinCipalmente quando se 

trata de aves florestais. Neste ambiente a dificuldade 

aumenta significativamente, devido à alta riqueZa 

especfflca, complexidade e restrito campo visual. 

Grlnnell & storer são citados por DICE (1930>, 

propondo um método para obtenção da abundânCia relativa de 

aves, listando o número de Indlvfduos observados de cada 
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espéCie a cada hora de observação. A comparação deveria ser 

feita com base no tempo de observação, ao Invés de se 

utilizar uma unidade de área. 

GONZAGA (1986) ressalta a Importância em se adotar 

uma combinação de métodos especfflcoS de levantamentos de 

aves, procurando-se empregar métodos de captura, e de 

constatação visual e auditiva. Esta conduta é recomendada 

em função das restrições dos métodos de avaliação da 

abundância que tem sido adotadas em estudos sobre 

comunidades de aves, e das variações periódicas ou 

ocasionais às quais estas comunidades estão sUJeitas. 

ALMEIDA (1981) observa que ao se fazer correlações 

entre a avlfauna e caracterfstlcas de formações florestais, 

estas correlações passam a ser mais 

analisa o número total de espécies, 

efetivas quando se 

agrupando-se aquelas 

que são apenas observadas e aquelas que são capturadas com 

rede neblina. 

Segundo STAMM et alll (1960), um método de 

levantamento de aves deveria fornecer estimativas 

número máximo de espécies e Indlvfduos, aves de 

Idades e sexos, aves em reprodução e em fase de 

r e p r o d u t I vo; d e ver I a s e r a p I I C á v e I em q u a I que r 

ambiente, em todas as estações do ano, 

avaliações estatfstlcas. 

e 

para um 

todas as 

descanso 

tipo de 

permitir 

Um dos métOdOS de I evantamento ma I s ut II I zados 

atualmente, é o uso de redes neblina para captura de aves. 
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STAMM et a/li (1960), afirmam que o uso de redes neblina 

fornece Informações sobre densidade e dinâmica 

popUlacional i desJocamento e comportamento das aves. 

A vantagem das redes neblina, segundo VIElllARO 

(1989), está no monitoramento a longo prazo das variações 

do ecossistema estudado, e os dados obtidos através deste 

método podem ser utilizados para cálculos refinados. 

Entretanto, fornece uma Imagem parcial da comunidade. KARR 

(1981) cita como principal vantagem, o fato de que o uso 

das redes neblina não eXige faml I larldade com o canto das 

aves e nem com a sua localização e visualização. Além 

diSSO, as redes pOdem ser utl Ilzadas para uniformizar o 

tamanho das amostras. 

WlllSON (1976) constatou que o uso de rede neblina 

não determina todas as espécies de aves do SUb-bosque, e 

particularmente em florestas neotroplcals, onde multas 

espécies de aves são raras, o método subestima o número de 

espécies presentes. segundo KARR (1981), a maior 

desvantagem do uso das redes neblina consiste na 

dificuldade de seu uso nas copas e SUb-copas, em função da 

mobll I da d e I custos e dificuldade de uso. 

ANJOS (1990a) cita o reduzido espaço amostrai, 

tamanho corporal das espécies bastante variável e a 

visualização da rede neblina por parte das aves, como 

algumas das desvantagens que o métOdO de captura pOde 

apresentar. 
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MAG ARTHUR & MAG ARTHUR (197~) distingUem as 

populações de aves em territoriais ou residentes, e em 

transitórias ou mlgrantes. No primeiro grupo, praticamente 

todos os Indlvfduos estão sUjeitos a serem capturados. No 

segundo grupo, é dlffcl I que ocorram recapturas, pois os 

Indlvfduos capturados não mantém um território fixo. A cada 

dia pOdem ser capturados novos Indlvfduos não marcados, 

Independentemente do número de dias em que as redes 

permanecerem abertas. 

Uma caracterfstlca Importante no uso 

neblina que deve ser levada em consideração, é o 

de redes 

fato das 

aves ftmarcaremft as redes, ao longo 

(BIERREGAARO, 1990; KARR, 1981; MAC ARTHUR 

da amostragem 

& MAC ARTHUR, 

197~; WlllSON, 1976; ALMEIDA, 1981). De uma forma geral, os 

autores concordam que após o terceiro ou quarto dia de 

lavantamento consecutivo, o número de Indlvrduos capturados 

diminui sensivelmente. MAC ARTHUR & MAC ARTHUR (197~) 

afirmam que uma ave eVitará a 

marcada e novamente solta. 

rede 

Esta 

após ser 

tendência 

capturada, 

é mais 

pronunciada para certas espéCies que outras, e parece ser 

mais evidente nos trópiCOS do que em regiões temperadas. 

Para BIERREGAARD (1990), quando o Intervalo entre 

levantamentos num mesmo local utl I Izando-se redes neblina, 

é superior a três semanas, parece não ocorrer o fato das 

aves Dmarcaremft as redes. 

BIERREGAARD (1985), após analisar 26.000 capturas de 
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aves em rede neblina, concluiu que há diferenças entre 

espécies,. na probabll Idae de um Indlvfduo ser recapturado. 

O autor afirma que estas diferenças estão relacionadas ao 

comportamento ai Imentar distinto entre as espécies, sendo 

que duas espécies que apresentam a mesma densidade 

populacional caem nas redes com frequênclas diferentes. Na 

maioria das espécies, entre 30 e 45~ dos Indlvrduos 

anllhados são recapturados. 

Além da marcação das redes, outros fatores 

Influenciam na captura das aves. KARR (1981) cita que a 

hora do dia Interfere diretamente no rndlce de captura, 

POIS a atividade das aves é variável durante todo dia, e a 

vlslbll Idade das redes também varia em função da posição do 

sol. Por ISSO, é Importante padronizar a hora do dia para 

real Izar o levantamento. O mesmo autor também menciona o 

tamanho das malhas das redes como o fator mais Importante 

na captura de aves, além do tipo de habitat. Em áreas com 

SUb-bosque, uma maior porção de aves é capturada quando as 

redes estão Instaladas prÓXimas ao chão. MAC ARTHUR & MAC 

ARTHUR (1974) comentam que o comportamento das aves 

determina a maior ou menor probabl I Idade desta ser 

capturada. São citadas as espécies que se deslocam no chão, 

e espécies de copa, além das espécies noturnas, quando o 

levantamento é realizado durante o dia. Os autores citam o 

porte das aves em relação à malha das redes. GONZAGA (1986) 

cita a densidade da avlfauna na área, estrato em que a ave 
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se desloca, a área e volume domiciliar (home range), e a 

tendência para a ave evitar ser capturada, como principais 

fatores que determinam a captura. A Intensidade de 

amostragem também é mencionada pelo autor, além da 

distribuição horizontal e vertical das redes na área, tipo 

de deslocamento e tamanho a ave, tamanho da malha e folga 

no tecido da rede. 

Um outro método de levantamento de aves 

utilizado, é o método de trajetos lineares. 

VIELLIARD (1990), este método permite o cálculo 

amplamente 

Segundo 

do {ndlce 

de abundância para as espécies observadas, que teoricamente 

poderia ser transformado em densidade, utl I Izando-se um 

coeficiente de detectabl I Idade especfflco. o método de 

transecto apresenta a vantagem de poder amostrar em pouco 

tempo toda a comunidade de aves, permitindo a obtenção da 

diversidade. 

Por ser um método basicamente visual elou aUditivo, 

os resultados obtidos certamente são Influenciados pelo 

fato de que nem todas as espécies possam ser detectadas na 

área de estudo. ALMEIDA (1981) comenta que o grau de 

consplculdade, sendo diferente para as espécies, e pOdendo 

variar mesmo dentro de uma mesma espécie de acordo 

época do ano, faz com que os indlces de observação 

empregadOS para comparar cada população, nas mesmas 

do ano, em anos diferentes. 

com a 

sejam 

épocas 

SegundO ANJOS (1990a), a contagem de IndivídUOS ao 
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longo de um transecto apresenta o Inconveniente do 

deslocamento do Observador, que acaba por afugentar algumas 

espéCies de aves mais esquivas. Dessa forma, ocorre uma 

seleção da avlfauna amostrada, sendo contados 

principalmente aqueles Indlvrduos pertencentes a espécies 

menos esquivas. 

FRISH (1981) eXPlica que alguns padrões de 

deslocamento são estabelecidos pelo Instinto do animai, e 

um desses padrões refere-se à ftdlstâncla de fuga ft , que vem 

a ser a distânCia mfnlma que cada espécie permite que seja 

mantida entre ela e uma suposta ameaça. O tipo de ambiente 

pode alterar a distância de fuga de uma espécie em 

ambientes distintos. 

Apesar de ser um método simples e ráPidO, VIELLIARD 

(1990) explica que a margem de erro que o métodO pode 

apresentar é Importante. Entre as margens de erro 

recentemente avaliadas, cita problemas de amostragem e de 

comportamento de aves, em função do deslocamento do 

observador. 

ALMEIDA (1981) ressalta que a obtenção de resultados 

quantitativos para popUlações de aves é problemática e 

pouco precisa. A realização de censos pOdem fornecer dados 

relativos à composição de espécies e abundância relativa, 

os quais podem ser comparados em distintas épocas para um 

mesmo local, ou em locais diferentes 

espécie. O referido autor afirma que 

para uma mesma 

os rndlces de 
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Observação, expressos em número de Indlvrduos observados 

durante 100 horas de trabalho não podem ser utilizados para 

se comparar pOPulações diferentes, pois não representam o 

tamanho da populaçao. 

Para GONZAGA (1986), é Importante que o Intervalo de 

tempo necessário a um levantamento de aves represente ao 

menos um cicio anual da avlfauna considerada, para que se 

possa compreender melhor seus padrões de diversidade. 



3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Local de Estudo 

Os trabalhos de coleta de dados foram realizados no 

antigo Parque Samuel Klabln , hoje denominado Parque 

EcológiCO. Situado dentro da Fazenda Monte Alegre, de 

propriedade de Klabln Fabrlcadora de Papel e Gelulose S/A, 

no município de Telêmaco Borba, Paraná, o Parque ocupa uma 

área total de 11.116 ha , dos quais 7.883 ha correspondem a 

florestas naturais. 

As coordenadas geográficas da Fazenda Monte Alegre 

são 2~g 12' ~2" Latitude SUl, e 50g 33' 26" Longitude 

Oeste. A figura 1 mostra a 10callzaçAo da Fazenda Monte 

Alegre no estado do Paraná. 

3.1.1. Gllma 

Segundo a classificação de Koeppen, o clima é do 

tipo Gfb, caracterizado como sUb-tropical, com a 

temperatura média do mês mais frio de 1~,6 gG, e a 

temperatura média do mês mais quente de 21,9 gG. A 
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precipitação média anual é de 1.QS8 mm, com 96 dias 

chuvosos. 

Os dados climáticos da região são obtidos de vários 

postos meteorológicos da empresa, dlstrlburdos pela Fazenda 

Monte Alegre (Tabela 1). 

3.1.2. Geologia 

A Fazenda Monte Alegre está localizada no Segundo 

Planalto Paranaense, a uma altitude média de 885 metros 

a.n.m. As rochas da Bacia Sedimentar do Paraná constituem o 

embasamento geológico da região, situada próximo à borda 

leste da bacia. No Segundo Planalto, os sedimentos 

paleozóicos afloram segundo estreitas faixas adjaCentes à 

borda da bacia. Intrusões de dlabáslo do Mesozóico estão 

presentes em grande número de diques, 

paralelOS e obedecendo à direção NW. 

frequentemente 

Na área de Influência da Fazenda Monte Alegre 

ocorrem três formações geológicas: a Formação Ponta Grossa, 

Formação Itararé, e o Grupo Guatá. 

A Formação Ponta Grossa 

depOSições ocorridas em ambiente 

Devonlano. Encontram-se folhelhos 

se caracteriza por 

marinho no perrodo 

cinza, fossl I fferos, 

flnamente lamlnados, mlcáceos, localmente carbonosos as 

vezes Intercalados com camadas de 51 Itltos e arenitos. 

A formação geológica de maior abrangência dentro da 
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TABELA 1 : Dados c I I ma t o I Ó g I c o s mensais da Fazenda Monte 
Alegre, relativos aos anos de 1989 e 1990. 

ANO: 1989 

temperatura pluviometria vento 
ml n max med U.R. tot msx mln D.C. ve I . d I r. 

-----------------------------------------------------------
JAN 12.0 29.,q 21.7 85.5 371.0 83.2 o.,q 23 ,q.,q E 
FEV 1,q.6 30.0 21.8 8,q.5 187.5 75.0 1.0 16 ,q.2 E 
MAR 13.0 30.0 21.9 80.,q 106.2 ,qo.o 0.1 10 3.6 NE 
ABR 10.6 29.8 20.5 81.1 67.5 36.6 0.5 8 3.,q SE 
MAl 5.6 2,q.2 16.2 77.9 ,q5.7 35.0 1.0 5 ,q.7 E 
JUN 6.,q 2,q.0 1,q.5 8,q. 1 122.9 55.0 0.3 6 ,q.8 E 
JUL -1 .6 2,q.6 1,q.6 71.0 125.1 6,q.0 O.,q 7 ,q.6 E 
AGO 6.2 26.,q 15.9 7,q.2 105.,q 28.,q 1.0 8 6.8 E 
SET 5.2 28.6 17.0 75.0 106.7 ,q6.0 0.5 10 6.0 NE 
OUT 3.,q 30.0 18.6 69.1 101 .2 51.,q 1 .8 ,q 5.0 NE 
NOV 8.0 29.8 20.3 71.0 96.9 63.0 0.6 8 7.,q NE 
DEZ 11 .2 28.6 20.8 75.2 33,q.,q 168.0 0.1 10 8.6 NE 
----------------------------------------------------------

ANO: 1990 
,~ ..... 

temperatura plUViometria vento 
ml n max med U.R. tot max mln D. C. ve I. d I r. 

----------------------------------------------------------
JAN 15.6 28.6 22.1 87.3 360.6 7,q.5 0.6 22 6.7 NE 
FEV 12.0 31.2 23.2 72.8 53.1 ,q6.2 0.2 5 ,q.o E 
MAR 15.6 30.,q 22.9 77.9 63.1 35.2 0.2 9 5.3 E 
ABR 11 .6 29.6 21.6 78.8 10,q.0 63.0 0.2 10 6.,q E 
MAl 1.,q 26.0 16.2 7,q.5 182.8 6,q.2 o.,q 10 7.3 NE 
JUN 3.2 23.2 15.0 81.1 57.1 32.0 0.1 6 5.6 NE 
JUl -0.6 2,q.,q 12.9 82.7 2,q,q.2 125.0 0.3 12 7.3 NE 
AGO D.,q 26.2 15.9 70.7 1,q9.6 77.,q 1.2 8 8.E NE 
SET 1 .8 30.2 16.0 73.3 189.1 83.8 0.3 1 1 9.2 NE 
OUT 10.2 32.6 21.,q 72.6 136.9 60.8 0.1 10 6.5 NE 
NOV 1,q.2 32.6 22.5 78.,q 117.3 80.,q 0.2 1 1 6.0 NE 

i:,,! 
DEZ 10.2 32.,q 22.3 72.,q 71.7 50.2 0.2 8 6.6 NE 
----------------------------------------------------------
U.R. Umidade Relativa do ar (,,) 

tot mil fmetros de chuva no mês 
max ml I fmetros de chuva no dia de máx Ima preCipitação 
ml n mil rmetros de chuva no dia de mr n Ima precipitação 
D.C. dias de chuva 
ve I. velocidade do vento em km/h 
d I r. direção predominante do vento 

~r 
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Fazenda Monte Alegre é a Formação Itararé. No perfodo 

Carbonffero e Permlano da era Paleozóica, os sedimentos 

depositados em condições multo complexas, Interaglram com 

ambientes glaciais, flóVIO e lacustres glaciais, deltalcos 

e marinhos. Também ocorrem os arenitos arcoslanos, tllltos 

de variada Iltologla, arenitos fluvloglaclals e varvltos. 

A glaciação permo-carbonffera, há 200 milhões de 

Os sedimentos anos, deixou numerosos vestfglos na região. 

depositados (seixos, areia e lama) são 

diversos locais. As geleiras causaram 

atrito resultante de seu movimento sobre 

provenientes 

erosão devido 

de 

ao 

a superffcle 

rochosa. 

O Grupo Guatá é constltufdo pelas Formações Rio 

Bonito e Pai ermo, representando depósitos ocorridos em 

ambiente marinho e fluvlo deltalco, no perfodo Permlano da 

era Paleozóica. Estão presentes os arenitos maciços 

recobertos por 51 Itltos cinza, amarelados e capeados por 

arenitos e slltltos. 

3.1.3. Vegetação 

A área de estudos apresentava originalmente o 

domEnlo de duas formações vegetais distintas: a da Floresta 

com Araucarla e a dos campos limpos com capões e florestas 

de galeria. 



Segundo VELOSO et alll 

enquadram-se dentro do Sistema 
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(1991), estas formações 

de Classificação da 

Vegetação Brasileira, respectivamente como: 

- Região da floresta Ombróflla Mista Montana, onde o 

Plnhelro-do-Paraná (Araucarla angustlfolla) é a espécie 

dominante, formando um dossel compacto que atinge 30-35 

metros de altura, abaixo do qual pode ocorrer um grupo 

variado de espéCies arbóreas, predominantemente 

anglospermas (ou folhosas) das famfl las Lauraceae e 

Mvrtaceae, não raro diferenciando até doiS estratos, além 

daquele herbáceo-arbustivo que ocupa praticamente toda 

superffcle do solo; 

- Região da Estepe Gramfneo-Ienhosa (campos), caracterizada 

por uma associação herbácea de fisionomia campestre 

dominada por espéCies das famfl las Gramlneae, Cyperaceae, 

legumlnosae e Verbenaceae, entre outras. Em condições 

favoráveis (edáflcas elou hídricas), são frequentes os 

capões e florestas de galeria, de constituiÇão semelhante à 

da floresta Ombrófl la Mista. 

De maneira bem menos expressiva e praticamente 

eliminadas pela ação de antroplsmos, ocorriam, na forma de 

Sistemas Disjuntos, pequenas manchas ou I lhas da vegetação 

da Savana florestada e Arborizada (diSjunções do Cerrado do 

planalto central brasileiro), cujos registros podem ser 

observados no Mapa fltogeográflco do Estado do Paraná, 
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elaborado por MAAGK (1950). 

Os antroplsmos ocorridos, descaracterizaram também 

OS outros tipos de vegetação, quando observa-se atualmente 

um mosaico de fases sucesslonals da Floresta Ombróflla 

Mista (vegetação secundária) associadas a culturas crcllcas 

e perenes, pastagens e reflorestamentos. 

3.1."1. Fauna 

A fauna silvestre é multo rica e diversificada 

dentro de toda Fazenda Monte Alegre. Isto se deve à grande 

variedade de ambientes que são encontrados, e a um programa 

de manejo das áreas de reflorestamento que conduzem ao 

aumento da blodlversldade de toda região. 

Em termos de mamrferos, podem ser encontradas 

espécies ameaçadas de extinção, segundo a lista oficiai do 

IBAMA. Animais como o Tamanduá-bandeira (HyrmeCophaga 

tr/dactyla), LObo-guarê (Chrysocyon brachyurus), Lontra 

<tutra sp.), e a Onça-parda (Fel/s conc%r), para se citar 

as espécies mais Importantes do ponto de vista 

conservaclonlsta, tem sido observadas na Fazenda. 

Através dos constantes levantamentos de aves 

rea I I zados, j á se contam 258 espéc I es reg I stradas, a I gumas 

delas bastante raras, como a Maria-leque (OnychorhynChus 

coronatus), e ameaçadas de extinção, como o Urub6-rel 
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(Sarcorhamphus papa), pavó (pyroaerus scutatus), Macuco 

(Tlnamus solltarlus), Papagalo-de-pelto-roxo (Amazona 

vlnacea), e o Plca-pau-rel (Campephllus robustus). 

3.2. As Trl lhas de Levantamento 

Os levantamentos de aves foram realizados em oito 

pontos ou trl lhas, sendo cinco trl lhas em área de floresta 

nativa, duas em reflorestamento com Araucarla angustlfolla 

e uma em reflorestamento com Eucalyptus sp. (figura 2) 

As trilhas foram abertas no Infclo dos trabalhos de campo, 

e a cada repetição do levantamento, era feita apenas a 

limpeza da vegetação que havia regenerado naturalmente. 

Cada trilha tem aproximadamente 150 metros de 

extensão, contados a partir do acelro ou contorno que 

I Imita dois ambientes distintos, seja ele mata nativa ou 

reflorestamento. Na abertura destas trl lhas procurou-se 

causar o menor dano possfvel à vegetação, desviando-se das 

árvores de diâmetro superior a 12 centfmetros. A largura 

também era a menor poss(vel, desde que permitisse o 

deslocamento ao longo das redes, sem que estas mantivessem 

contato com a vegetação. 

A escolha dos 

consideração algumas 

locais de levantamentos levou 

caracterfstlcas estruturais 

em 

da 

vegetação, como porte das árvores, qual Idade de sub-bosque, 
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diversidade, estratificação, e presença ou ausência de 

taquara. Também foram consideradas condições 

distância aos outros locais de levantamento e 

de acesso, 

topografia. 

Foram utl I Izadas fotografias aéreas na escala 1:25000 para 

se detectar particularidades macro estruturais da 

vegetação. Diversas áreas dentro do Parque foram 

percorridas a pé para 

caracterfstlcas de cada 

constata~ão 

local. As 

nln loco n das 

três áreas de 

reflorestamento foram escolhidas em função da 

um sub-bosque bem desenvOlVido, fato observado 

presença de 

em talhões 

de Araucarla angustlfolla e Eucalyptus com mais de 20 anos 

de Idade. 

3.3. Os Métodos de Levantamento da Avlfauna 

Foram utilizados dois métodos de levantamento de 

aves: observações diretas e o método de captura/recaptura. 

3.3.1. O método de observações diretas 

As observações da avlfauna foram realizadas a partir 

das trl lhas abertas em cada local de estudo. Essas trilhas, 

com 15D metros de extensão, eram percorridas lentamente a 

pé, e em determinadas ocasiões eram feitas paradas, para 

que se pUdesse Identificar algumas espécies menos 
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conhecidas. Nas paradas não se descontava o tempo. O fato 

de se caminhar lentamente ao longo da trl lha, mantendo-se 

parado em algumas circunstâncias, permitia que as aves se· 

adaptassem à presença do observador, facl I Itando seu 

registro e Identificação. 

As observações Iniciavam por volta das 7:00h, e 

durante o levantamento eram registradas em caderneta de 

campo todas as espécies de aves que se manifestassem visual 

ou auditivamente nas proximidades da trl lha. A Inclusao ou 

não de um Indlvfduo no levantamento, tinha sempre um 

caráter multo pessoal, principalmente devido à distância a 

que se encontrava a ave do observador. A Identificação da 

ave era feita visualmente, com a utilização de um binóculo 

7K30, ou auditivamente, através dos cantos, chamadas, 

gritos de alerta e outras formas de vocalização. Nos casos 

de dúvida, eram consultados gulas de campo especializados, 

que permitiam a correta Identificação das espéCies (FRISGH, 

1981; SGHAUENSEE, 1970; SGHAUENSEE & PHELPS, 1978; NAROSKY, 

1989; GRANTSAU, 1S89; SI~K, 1985; RUSGHI, 1986; BELTON, 

1982) . 

Sempre se tomava o cuidado para que um mesmo 

Indlvfduo não fosse contado mais de uma vez no dia, o que 

normalmente era conseguido através do acompanhamento de 

cada Indlvfduo registrado ao longo do percurso, e do 

conhecimento do padrão de deslocamento da espéCie. Em caso 

de dúvida não se fazia o registro. As aves que eram 
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observadas sobrevoando o local, sem contudo pousarem nas 

dependência prOXimidades, não eram registradas, pOIS a sua 

para com O local não podia ser constatada com segurança. 

Isto ocorreu algumas vezes com espécies como o Urub~ comum 

(Coragyps atratus), o Sovl (/etln/a plumbea), o Gavião 

tesoura (Elanoldes forfleatus), além de outras, menos 

frequentes. 

Durante o levantamento, observava-se sempre os 

padrões ecológiCos de cada espécie, como estrato arbóreo 

utilizado, ai Imentação, assOCiações com outras espéCies de 

aves, comportamento em relação ao observador, tipo de 

deslocamento no ambiente, tipo de poleiros e pousos, sons 

produzidos pela batida de asas e bico, posição em relação à 

área de borda, preferência por determinados tipos de 

ambientes dentro da floresta, entre outros. 

O registro das espécies era feita apenas em um 

sentido de camlnhamento, Isto é, somente eram registradas 

as aves constatadas ao se deslocar da borda ou zona 

ecotonal para o Interior da mata. Durante o deslocamento de 

retorno nenhuma ave era registrada, mesmo que a espécie não 

tivesse sido constatada anteriormente. 

Em cada um dos locais foram realizadas 4 repetlções, 

procurando-se abranger as 4 estações do ano. Cada repetição 

consistia de 3 a 9 dias de levantamento, obtendo-se para 

cada local, um total de 2D dias de levantamento. Nem sempre 

era possfvel realizar uma repetição ou fase de levantamento 
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para cada estação do ano, em função das condições 

cl Imítlcas adversas, como chuva, vento ou névoa forte. 

Estes três fatores faziam com que a atividade das aves 

fosse reduzida a nfvels multo baixos, pOdendo Interferir 

significativamente na comparação entre os diferentes locais 

e fases de levantamento. Além destes fatores, havia. ainda a 

necessidade de se compatlbl I Izar este método de 

levantamento, com o método de captura/recaptura, para o 

qual se procurou adotar os mesmos critérios. 

foram calculados alguns fndlces para cada local de 

levantamento, e para cada espécie registrada. Estes fndlces 

são os seguintes: 

a. frequêncla Relativa (fREl): 

A frequêncla relativa é a porcentagem de Indlvfduos 

observados de cada espécie, em relação à comunidade, ou 

total de Indlvfduos observados de todas as espécies. 

n x 100 
fREl = 

N 

A frequêncla relativa foi calculada para cada 

espécie observada, obtendo-se quatro valores para este 
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rndlce: frequêncla relativa das espécies em cada um dos 

oito locaiS, para o conjunto dos oito locais, e para o 

conjunto das espécies observadas em áreas de 

reflorestamentos e em áreas de matas nativas. 

'-' 

b. indlce de Llnsdale ou Frequêncla de Ocorrência (FO): 

Corresponde ao número de dias que determinada 

espéCie foi observada em relação ao número total de dias de 

observação. 

No )( 100 
FO = --------

Nt 

Este indlce foi calculado para cada espécie, 

considerando-se cada local, o conjunto dos oito locais, e o 

conjunto das áreas de reflorestamentos e de matas nativas. 

c. indlce de Densidade: 

Corresponde ao n6mero de Indlviduos registrados em 

relação a 100 horas de observação. 
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n )( 100 
10ENS = 

Ho 

Este índice foi calculado para cada espécie, 

adotando-se os mesmos critérios utilizados nos fndlces 

anteriores. O fndlce de densidade também foi calculado para 

cada um dos oito locais, para o conjunto dos alto locais, e 

para 8S áreas de reflorestamentos e de matas nativas. 

Quando o índice de densidade se refere à espéCie, 

representa o número de Indivíduos daquela espéCie 

registrados por 100 horas de observação. O fndlce de 

densidade calculado para cada local ou conjunto de locais, 

se refere ao número de Indivíduos de todas as espéCies 

registradas por hora de observação. 

d. indlce de Olversldade de Shannon-Wlener (H'): 

H' = -IpI In pl 

Este fndlce foi calculado para cada local, para o 

conjunto dos oito locais, para o conjunto dos 3 locais que 

constituem os reflorestamentos, e os 5 locais que 

constituem as áreas de matas nativas. 
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e. índices de Similaridade: 

Os índices de similaridade Indicam o grau de 

semelhança entre duas comunidades. 

'- - índice de Jaccard (15J): 

c 
ISJ = x 100 

a + b + c 

-rndlce de Sorensen (ISS): 

',-, 

2 c 
ISS = x 100 

A + B 

Os índices de similaridade foram calculados para 

cada uma das 28 combinações possíveis envolvendo 05 oito 

locais de estudo. Estes rndlces também foram calculados 

para as aves levantadas através do método de 

captura/recaptura, e para a composição flor{stlca. 
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LEGENDA: 

n = número de Indlvfduos de uma dada espécie 
N = número total de Indlvrduos na comunidade 
No= número de dias em que uma dada espécie é observada 
Nt= número total de dias de observação 
Ho= número de horas de observação (em decimal) 
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pl= porcentagem de Indlvrduos de cada espécie em 
relação ao total de Indlvlduos na comunidade 

c = número de espécies em comum nas comunidades 1 e 2 
a = número de espécies exclusivas da comunidade 1 
b = número de espécies exclusivas da comunidade 2 
A = número total de espécies da comunidade 1 
B = número total de espécies da comunidade 2 

3.3.2. O método de captura/recaptura. 

Para as capturas das aves foram utl I Izadas oito 

redes-neblina do tipo ATX, malha 36 mm e de cor preta. As 

redes medem 12 metros de comprimento por 2.8 metros de 

altura, formando quatro bolsas. 

Para a distribuição das redes foram Inicialmente 

abertas as oito trl lhas, de acordo com os critérios 

comentados no ltem 3.2. A Instalação das redes-neblina era 

feita um dia antes do Inrclo do levantamento, permanecendo 

no local até a conclusão da coleta naquela fase. As redes 

eram dispostas sequenclalmente ao longo da tr II ha, 

mantendo-se uma distância de aprOXimadamente um metro entre 

uma e outra. Em alguns casos esta distância era maior, 

devido às condições do terreno ou da vegetação multo 

aberta. EVitou-se sempre Instalar as redes em local exposto 

ao so I • 
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A abertura das redes era feita por volta de 7:00h, 

permanecendo abertas até às 11:30h, sendo mantidas 

aproximadamente a 20 centfmetros do solo. Para efeito de 

cálcUlo do número de Horas Rede (HR), foi estipulado que o 

tempo de abertura das redes seria contado a partir do 

momento em que a última rede estivesse aberta, até o 

momento em que a última rede estivesse fechada. Este método 

não era empregado em dias de chuva e vento ou névoa fortes. 

A revisão das redes era feita em Intervalos de 20 a 

30 minutos, dependendo do local e da atividade das aves 

(Figura 3). A retirada das aves da rede eXige paciência e 

experiência. Uma vez retirada, a ave era mantida em sacos 

de pano, e levada ao local de anllhamento. Neste local cada 

Indlvfduo era IdentificadO, utl I Izando-se alguns gulas de 

campo I lustrados e descritivos. Após a sua correta Identi

ficação, procedia-se ao anllhamento. As anl lhas utl I Izadas 

neste trabalho foram cedidas pelo Centro de Estudos e MI

grações de Aves - CEMAVE, que coordena todas as atividades 

de an I I hamento de aves no Bras I I. As an II has do CEMAVE são 

fornecidas em váriOS tamanhOS, sendo que cada tamanho 

corresponde a uma letra. Foram utilizadas anilhas de 

tamanhos C, O, E, G, H, J, e la Além da letra, cada anilha 

tem uma numeração de cinco dfgltos, e a Inscrição: "Avise 

CEMAVE - CP 3~". 

O anl Ihamento com anilhas do CEMAVE só era realizado 

quando se tinha total segurança quanto à Identificação da 



FIGURA 3: Recaptura do Patinho (Platyrlncnus 
uma das menores espécies capturadas 
malha 36 mm. 
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mystaceus), 
em rede de 

ave. Em caso de dúvidas, o anllhamento era feito com 

anilhas fabricadas manualmente, em alumfnlo, e número de 

três dfgltos. A Identificação correta era feita 

posteriormente, com a ajuda de ornitólogos e através do 

acesso a Museus ornitológicos. Para ISSO, era feita uma 

descrição detalhada da ave, tomadas algumas medidas e 

fotografada. Aves da famflla Trochllldae (beiJa -flores ) não 

foram anllhadas, devido ao pequeno tamanho do tarso. 

Para cada ave capturada, foram anotados os seguintes 

dados em fichas de campo: local, data, espécie, Idade, 
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FIGURA 4: As aves capturadas foram marcadas com anil has 
fornecidas pelo CEMAVE. Na foto, o anllhamento 
de um Plca-pau-Iolro (Celeus fI8vescens). 

sexo, número da rede (numerada da borda para o Interior da 

mata), número da bolsa (de baixo para cima), anilha e a 

hora aproximada de captura. Os Indlvlduos capturados mais 

de uma vez em determinado local eram considerados 

recapturados, somente nos casos em que a recaptura não 

tenha ocorrido no mesmo dia em que se deu o seu 

anllhamento. Este critério evitou que um grande número de 

Indlvrduos fosse considerado como recaptura, pOis logo após 

sua sOltura, Já podiam ser novamente capturados. Nestes 

casos, a ave era simplesmente retl rada da rede, e II bertada 
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sem nenhum registro. 

Neste método, foram calculados os seguintes fndlces: 

a. frequêncla Relativa (fREl): 

Representa o porcentagem de Indlvfduos capturados e 

recapturados de cada espécie em relação ao número total de 

Indlvfduos capturados e recapturados de todas as espécies. 

ncap + nrec 
fREl = x 100 

Ncap + Nrec 

A frequêncla relativa foi calculada para cada 

espécie, considerando-se cada um dos oito locais, o 

conjunto de todos os locais, o conjunto dos 3 locais de 

reflorestamentos, e . o conjunto dos 5 locais de matas 

nativas. 

b. fndlce de densidade (IDENS): 

Representa o número de Indlvfduos capturados e 

recapturados a cada 100 horas-rêde. 

(ncap + nrec) 
10ENS = x 100 

HR 



c. Frequêncla de Ocorrência (FO): 

O (ndlce de Llnsdale é um (ndlce desenvolvido para o 

método de observação, e em função de sua apllcabll Idade, 

também foi empregado para o método de captura/recaptura. 

Este fndlce representa a relação entre o número de dias que 

determinada espécie foi capturada ou recapturada e o número 

total de dias de levantamento. 

Dcap 
FO = x 100 

O 

A Frequêncla de ocorrência foi calculada para cada 

espéCie, considerando-se cada um dos oito locais, o 

conjunto de todos os locais, o conjunto dos 3 

reflorestamentos, e o conjunto dos 5 locais 

nativas. 

d. (ndlce de Diversidade de Shannon-Wlener (H'): 

locais de 

de matas 

Calculado para cada um dos locais de levantamento, 

para o conjunto dos oito locaiS, para o conjunto dos 3 

locais de reflorestamentos e para o conjunto das 5 áreas de 

matas nativas. 



H' = -l::PI In pl 

e. fndlce de Recaptura (IREG): 

Representa a relação 

Indlvfduos recapturados de uma 

número total de Indlvfduos 

população. 

IREG = 

entre a 

pOPulação, 

capturados 

nrec 
x 100 

ncap 

somatórla dos 

em relação ao 

desta mesma 

o (ndlce de reca~tura foi calculado por espécie, 

para cada local, para o conjunto dos oito locais, para o 

conjunto dos 3 locais de reflorestamentos e para o conjunto 

dos 5 locais de matas nativas. 

f. fndlces de Similaridade 

Os fndlces de similaridade de Sorensen e Jaccard 

também foram calculados para o método de captura/recaptura, 

empregando-se as mesmas fórmulas já citadas para o método 

anterior. 
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LEGENDA 

ncap = 
nrec = 
Ncap = 
Nrec = 
Dcap = 
D = 
HR = 
pl = 

Indivíduos capturados de determinada espécie 
Indivíduos recapturados de determinada espécie 
total de Indivíduos capturados na comunidade 
total de Indivíduos recapturados na comunidade 
dias em que a espécie fOi capturada/recapturada 
total de dias de levantamento 
Horas Rêde 
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proporção de Indivíduos de uma espécie em relação 
ao número total de Indivíduos da comunidade 

Os índices acima citados foram utl I Izados por 

ALMEIDA (1981), com excessão da Frequêncla de Ocorrência, e 

dos índices de Similaridade. 

A classificação taxonÔmlca das aves está de acordo 

com SGHAUENSEE (1978) e SIGK (1985). 

3.4. A Anál ise da vegetação 

3.4.1. As Parcelas 

Em cada local de levantamento foram Instaladas duas 

parcelas de 150m x 10m. As parcelas de número 1 

correspondem à própria trilha onde foram realizados os 

levantamentos de aves. Glnquenta metros antes ou depois da 

parcela número 1, foi Instalada a parcela 2, paralelamente 

à primeira. A Instalação das 16 parcelas foi feita através 

da abertura de uma trilha, tendo-se o cuidado de não 
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alterar significativamente a vegetação. Os dados foram 

coletados dentro de uma faixa de cinco metros de cada lado 

da trilha. 

Cada parcela foi subdividida em três sUb-parcelas de 

50m x 10m, para que se pudesse detectar uma possfvel 

diferença quanto à vegetação, à medida que se passa da área 

de borda para o Interior da floresta. 

3.4.2. Os Parâmetros da Vegetação 

Todas as árvores com mais de 30 centfmetros de 

circunferência à altura do peito <CAP) receberam uma 

pequena plaqueta de alumfnlo, com um número de 

Identificação. As árvores mortas não eram marcadas. Após a 

marcação, foram coletados os seguintes dados para cada 

sub-parcela: 

a. Circunferência à altura do peito <CAP) de todas as 

árvores com mais de 30 centfmetros de CAP, Inclusive 

árvores mortas que se encontrassem em pé. A partir 

destes dados foi determinada a área basal para cada 

loca I. 

b. Altura da árvore, estimada visualmente; 



c. Lado da árvore em relação à trilha (direito/esquerdo); 

d. Posição horizontal dentro da sub-parcela, das árvores 

marcadas, tomando-se a distância ao longo da trl lha, do 

Infclo da sUb-parcela até a posição da árvore, e a 

di stânc I a do centro da tr I I ha até o centro 

árvore. Estas medidas se referem à 

longitudinal e lateral, respectivamente; 

da base da 

distância 

e. I dent I f I cação taxonÔm I ca da árvore. A maioria das 

árvores foram Identificadas em campo, e nos casos de 

dúvida, era coletado material para herborlzação e 

posterior Identificação na Universidade. A Identificação 

foi feita pelos professores da Universidade Estadual de 

Londrina, Francisco das Chagas e Silva, Lúcia Helena 

Soares e Silva, e Renato Goldenberg. 

f. Grau de obstrução de visão do sub-bosque: para esta 

medida, foi utl Ilzada a régua de Wlght (SCHEMNITZ, 

1980). Esta régua tem 1,80m de altura por 12cm de 

largura, dividida em seis campos de 30cm cada, pintados 

alternadamente de branco e preto. Cada campo é numerado 

de 1 a 6, de baixo para cima. Esta régua era colocada de 

pé, a cinco metros da trilha, sendo realizadas cinco 

leituras em cada SUb-parcela, distantes 10 metros uma da 

outra. Cada leitura era feita por cinco pessoas 



l .• 

48 

diferentes, obtendo-se assim 25 leituras por 

sub-parcela. A leitura consiste em somar o valor dos 

campos com mais de 50 .. de sua área vlsfvel. Cada leitura 

pode variar de O (sub-bosque totalmente obstrufdo) a 21 

(SUb-bosque totalmente aberto), sendo calculada a 

relação entre a leitura e o valor 21. O resultado final 

do grau de obstrução de visão foi obtido através do 

cálculo da média aritmética das leituras para cada 

loca I . 

g. Quantidade de taquara: em cada sUb-parcela foram locadas 

cinco parcelas de 1m x 1m, distanciadas quatro metros da 

trilha, na qual eram contadas todas as taquaras vivas 

cuja base se encontrasse dentro da parcela; 

Para a composição florfstlca foram calculados 05 

seguintes rndlces, de acordo com GALVlO (1989): 

a. Frequêncla relativa (fRei): 

É a relação entre o número de Indlvrduos de uma 

população e o número total de Indlvfduos da comunidade. 

fRe I = 
n 

N 



b. Dominância Relativa (ORei): 

É a relação entre a área basal da pOPulação e a área 

basal total da comunidade. 

9 
ORe I = 

G 

c. Frequêncla de Ocorrência Relativa (FORel): 

Corresponde à relação entre a frequêncla de 

ocorrência absoluta e a soma das frequênclas de ocorrência 

absolutas, onde a frequêncla de ocorrência absoluta vem a 

ser o número de parcelas em que determinada espécie 

ocorreu, em relação ao número total de parcelas. 

fOAbs 
f ORe I = 

~ fOAbs 

Os três fndlces citados foram calculados para cada 

espécie arbórea, considerando-se os oito iocals 

Isoladamente. 
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d. fndlce de Valor de Importância (IVI): 

Este fndlce é calculado através da somatórla por 

espécie, da Frequêncla Relativa, DominânCia Relativa e da 

Frequêncla de ocorrência Relativa 

IVI = FRei + ORei + FORel 

e. fndlces de Similaridade 

Foram calculados os fndlces de Similaridade de 

Sorensen e Jaccard, já citados para os dois métodos de 

levantamento da avlfauna. 

LEGENDA 

n = nº de árvores de determinada espéCie 
N = nº de total de árvores na comunidade 
9 = somatórla das áreas transversais de determinada 

espéCie, por hectare 
G = somatórla das áreas transversais de todos os 

Indlvfduos dentro de uma área de 1 hectare 
FOAbs = relação entre o número de parcelas em que determi

nada espéCie ocorre e o número total de parcelas. 

3.5. As Áreas de Levantamento 

A localização das oito áreas de levantamento aqui 

descritas, podem ser observadas na figura 2. A tabela 2 

relaciona as distâncias em linha reta entre os oito IDeais. 
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TABELA 2: Distâncias entre os locais de levantamento, em 
metros. 

! 1 2 3 4 5 6 7 8 
---+-----------------------------------------------

1 950 2300 3900 3900 2450 3250 2120 
2 950 2420 3570 3370 2450 2320 2160 
3 2300 2420 1970 2370 300 4050 300 
4 3900 3570 1970 820 1670 4350 1920 
5 3900 3370 2370 820 2050 3700 2220 
6 2450 2450 300 1670 2050 4070 310 
7 3250 2320 4050 4350 3700 4070 3870 
8 2120 2160 300 1920 2220 310 3870 

---------------------------------------------------

3.5.1. local 1 (Nativa - Pt 225 MOR) 

Área de mata nativa localizada na Guarda Florestal 

de Mortandade, em frente ao talhão 225, de P/nus taeaa. A 

trilha foi aberta no sentido leste-oeste. 

Esta área encontra-se em uma encosta voltada para o 

oeste, a aproXimadamente 200 metros de distância do 

espigão, sendo que a declividade é suave do Infclo até o 

final da trilha. 

A vegetação é caracterizada prinCipalmente por uma 

floresta mista, secundária, onde não é possfvel destacar 

uma estratificação bem definida. O dossel é aberto e uma 

grande qUantidade de luz penetra na floresta, atingindo 

todos os níveis da vegetação. A diversidade é pequena e as 

árvores estão distantes entre SI, ficando os Indlvfduos 

mais desenvolvidos, em média, a cinco metros de distância 

uns dos outros. Os Cipós e as ep{fltas ocorrem em grande 
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quantidade, enquanto espéCies como o Cedro (Geárela 

flssllls), Machaerlum paraguarlenSe, C8searla laslOphylla, 

Guablrobelra (Campomanesla xanthocarpa), Garoba (Jacaranáa 

puberula), entre outras, dão um aspecto de subcaduclfolla a 

este tipo de vegetação. Quanto à estrutura, a vegetação da 

FIGURA 5: Perfil da vegetação no local 1, visto da área de 
borda. 
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área estudada apresenta o Plnhelro-do-Paraná (Araucarla 

angustlfolla) como um de seus elementos de maior porte, 

podendo atingir 30 a 35 metros 

diâmetro, Outra espécie que 

de altura e 134 cm 

mostra Indivíduos 

de 

bem 

desenvolvidos embora tenha um menor diâmetro, é o 

Pau-Toucinho (Vernonla angustlfolla), 

O dossel atinge cerca de 16 metros de altura, e 

entre as espécies mais comuns, é possrvel destacar uma 

Ganela (Ocotea Inaecora), o Gamboatá (Matayba eleagnolaes), 

Pimenteira (Pllnla trunclflora), Canela-Imbuia (Nectanara 

megapotamlca), e a GanJarana (Cabralea canJerana), Por 

outro lado, os estratos Inferiores Inexistem e uma das 

poucas espécies com Indivíduos de menor porte que merece 

destaque pela sua ocorrência é a taquara (MerostachYs 

multlramea), Os Indlvrduos desta espécies aparecem em 

grande quantidade e formam um emaranhado com até 6 metros 

de altura, quase Intransponível. O estrato herbáceo também 

é pouco desenvolvidO, merecendo destaque o capim-navalha 

(Sclerla secans) que ocorre em grande quantidade. 

Outro fato curioso de Importância vital para a 

dinâmica populacional, é a pequena ocorrência de plântulas 

e de plantas Jovens, pertencentes às espécies presentes na 

área. Quando estão presentes, na maioria dos casos, 

encontram-se sufocados sob o emaranhado de taquara e 

dificilmente conseguirão emergir e atingir as condições 

favoráveis ao desenvolvimento. 
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A quantidade de serapl Ihelra (folhas e galhos secos 

cardos sobre o solo), também é multo pequena, mesmo tendo 

sido feita a observação na estação seca, durante os meses 

de agosto e setembro. A quase total Idade do material é 

proveniente dos Indivíduos da Taquara (Merostachys 

mUlt/ramea). 

3.5.2. local 2 (Nativa - Pt 228 MOR) 

Este local de mata nativa está a 950 metros do local 

1, ocupando o mesmo maciço florestal. Situa-se em frente ao 

talhão 228 de P/nus taeda, na Guarda Florestal de 

Mortandade. A trl lha aberta aqui está orientada no sentido 

SUdeste-Noroeste. 

Esta área foi demarcada em um espigão, numa região 

quase plana, com uma declividade pouco acentuada. 

A vegetação é representada por uma floresta 

latlfollada, sUb-caduclfolla, secundária, com aspecto de 

floresta sêca, onde o destaque na estação seca de jUlhO e 

agosto, fica para os galhos desfolhados do Angico 

(Anadenanthera colubr/na). O dossel é fechado e se 

estabelece a cerca de 10 metros de altura. Mesmo não 

havendo uma estratificação bem definida, 05 Indivíduos 

representativoS dos diferentes estratos estão presentes e 

se associam na formação da vegetação, por Isso mesmo, a luz 

não atinge tão Intensamente os nrvels Inferiores, como 
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acontece no local 1. Mesmo presentes, espécies hell6fllas 

como a Taquara (Merostachys multlramea) apresentam pouco 

desenvolvimento. A distância entre os Indlvfduos é pequena, 

aumentando a densidade por unidade de área. As epffltas 

FIGURA 6: Perfil da vegetação no local 2, visto da área de 
bo r da. 
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apresentam-se em pequeno número, estando representadas 

principalmente por Bromeliáceas. Os cipós são numerosos e 

diversos, e as dificuldades de locomoção no Interior desta 

área, se deve quase que exclusivamente a esta categoria de 

vegetais. A reposição dos Indlvfduos e a dinâmica 

populacional são garantidas pela germinação das sementes, 

plântulas e os diversos estágios de desenvolvimento em que 

se encontram as espécies que povoam esta área. 

Quanto à estrutura, a vegetação apresenta-se 

Indefinida no que tange a uma nrtlda estratificação, e 

mesmo estando presentes Indlvfduos herbáceos, arbustivos e 

arbóreos em dfferentes alturas, não é possfvel 

Identificar-se nEveis associativos bem definidos destes 

vegetais. Só os Indlvfduos emergentes pela sua altura e 

diâmetro, formam um conjunto bem distinto 

vegetação, e entre estes, o Angico 

colubrlna) constitui-se em uma das 

Importantes do conjunto. 

3.5.3. Local 3 (Nativa - E 208a MOR) 

do restante da 

(Anaaenanthera 

espécies mais 

Localizado atrás do talhão 208a, de Eucallptus sp. 

<tocai 8), na Guarda Florestal de Mortandade. A trilha de 

levantamento corta as curvas de nfvel no sentido 

Noroeste-sudeste, sendo que a encosta está voltada para o 
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FIGURA 7: A predominância da Taquara no sub-bosque é uma 
das caracter í stl cas do loca I 3. 

noroeste. 

Também esta área foi estabelecida numa encosta com 

declividade suave, porém contínua. O término da trilha não 

chega a atl ng I r o fundo do va I e que está loca I I zado a cerca 

de 200 metros de distância. 
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A formação vegetal é típica de uma floresta 

latlfollada subcaduclfolla, secundária, 

alterações em sua fisionomia. Nesta área 

com profundas 

as árvores são 

esparsas e o afastamento entre os Indivíduos adultos atinge 

cerca de 7 metros de distância. Este fato propicia a 

penetração de uma grande quantidade de luz na vegetação, 

atingindo Inclusive os componentes herbáceos. As epífltas 

praticamente estão ausentes nesta área de estudo, assim 

como os Cipós quase Inexistem, só aparecendo em locais que 

apresentam um maior adensamento de árvores. A Canela-gualcá 

(Ocotea puberula) é a espécie com maior desenvolvimento em 

diâmetro, podendo seus IndivídUOS atingir 28 metros de 

altura. Algum fator deve estar atuando 

dinâmica populacional, pOIS quase não 

presença de plântulas e plantas jovens, 

negativamente na 

foi observada a 

apenas Indivíduos 

jovens de Lauraceas foram observados. A grande quantidade 

de taquara pOde ser um dos fatores responsáveis pela baixa 

regeneração natural nesta área. A quantidade de 

serapl Ihelra é pequena, merecendo destaque a quantidade de 

material proveniente da Taquara (MerostaChys multlramea). 

Quanto à estrutura, a vegetação não apresenta uma 

estratificação bem definida. Na prática é possível 

definir-se apenas as espécies emergentes representadas 

principalmente pela canela-gualcá (Ocotea pUberula), e um 

estrato que pOde atingir até 7 metros de altura, 

constituídO, quase que exclusivamente pela taquara 
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(HerostaChys multlramea). A ocorrência de Indlvfduos 

herbáceos também é pequena, sendo estes representadoS 

principalmente por samambaia e pelo capim-navalha. 

Anos atrás esta área deve ter sido alvo de severas 

derrubadas, pOIS até o presente, é possfvel observar-se 

restos de ramos, tocos e nós do Plnhelro-do-Paraná 

(Araucar/a angust/fo/la). Esta última espécie deve ter sido 

um dos principais componentes desta área em épocas 

passadas. Na atualidade, entretanto, não foi observado 

nenhum Indlvfduo desta espéCie. 

3.5.~. Local ~ (Nativa - Pt 207c MOR) 

Área de mata nativa situada em frente ao talhão 207c 

de P/nus taeda. A trilha está orientada no sentido sudoeste 

nordeste, cortando as curvas de nfvel, sendo delimitados 

numa encosta, que está voltada para o nordeste, ficando o 

final da mesma quase ao fundo do vale. A declividade é 

suave e contfnua. 

Assim como na área anterior, a vegetação é tfplca 

de floresta latlfollada, sUb-caduclfólla, secundária, 

apresentando como Indlvfduos de destaque, devido ao seu 

porte avantajado, o AngiCo (Anadenanthera cOlubrlna), e o 

Plnhelro-do-Paraná (Araucarla angustlfolla). O dossel é 

aberto, variando de 15 a 16 metros de altura. O espaçamento 



entre os componentes 

metros, e devido a este 

atinge os IndlvfduoS 

60 

arbóreos é de aproximadamente 4 

fato, grande quantidade de luz 

de menor porte, favorecendo o 

desenvolvimento destes. As epffltas e os cipós ocorrem, mas 

sem atingir os nfvels observados em outras comunidades 

FIGURA 8: Perfi I da vegetação no local ~. 
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vegetais, como a floresta Atlântica ou da floresta do norte 

do Estado. As plântulas e as plantas Jovens são elemento de 

destaqUe em número e diversidade, sendo que as plantas 

jovens apresentam-se em diferentes estágios de 

desenvolvimento. Não há dúvidas de que esta área sofreu uma 

ação antrõPlca perturbadora multo forte, mas esta ação não 

foi Intensa o bastante para descaracterizá-Ia totalmente. 

Hoje a situação já tende para uma establ I Ização maior da 

vegetação, e Já é possrvel destacar-se espécies como a 

Canela-Imbuia (Ocotea puberula) e Machaer/um hatschbachll 

com Indlvfduos bem desenvolvidos. 

Quanto à estratificação, a vegetação não apresenta 

uma nrtlda dei Imitação entre os estratos, apenas é possível 

destacar-se Indlvfduos emergentes, como o Pinheiro-do 

Paraná (Araucarla angustlfol/a) e o Angico (Anaaenanthera 

colubrlna). O dossel encontra-se a aproximadamente 16 

metros de altura, e tem como principais representantes a 

Canela-Imbuia (Ocotea pUberula) e a Canjerana (Cabralea 

canJerana). No SUb-bosque é destaque Ho//lnea/a c/av/gera, 

caraplclca-de-folha-mlúda (Sorocea bonplanall), Grandlúba 

(Ps/chotr/a sp.) e uma espéCie de xaxlm. Entre as herbáceas 

é possrvel destacar-se algumas samambaias e avencas, o 

c a p I m- n a vai h a ( S c I e r / a s e c a n s) , e I n d I v f duo s das f a m r I I as 

Plperaceae (P/per sp.) e Commellnaceae (Olchor/sanara sp.). 

Mesmo estando presente, a Taquara (Merostachys multlramea) 

não se apresenta como uma espécie dominante, fato que deve 
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estar relacionado com a quantidade de luz disponível, 

estrutura da vegetação e qUalidade do solo. 

3.5.5. Local 5 (Nativa - Aa 207b MOR) 

Localizado em frente ao talhão 207b de Araucarla 

angustlfolla, tem a tr I lha orientada no sentido 

leste-oeste. 

Esta área foi delimitada no InterflúvlO, onde 

Inexiste declividade. Os vales estão situados 

dois qUilômetros de distância e as condições 

a cerca de 

edáflcas não 

variam em todo o transcurso dos dois transectos. Por Isso, 

a fisionomia da vegetação permanece constante em toda área. 

Esta área de estudo é caracterizada por uma 

vegetação do tipo floresta latlfollada, sub-caduclfolla, 

secundária, que apresenta como destaque pela altura e 

diâmetro de seus Indlvfduos, o Angico (Anaaenanthera 

colubrlna). Também neste caso, não se verifica uma 

dei Imitação nítida de estratos, mesmo assim, é possível 

destacar-se um sUb-bosque que pOde atingir a média de 7 

metros de altura. O dossel é aberto, e grande quantidade de 

luz chega aos nfvels Inferiores da vegetação. São poucas as 

espécies emergentes e, entre estas, é possível destacar-se 

Indlvfduos da Canela-Imbuia (Ocotea puberula) e do Angico 

(Ana4enanthera colubrlna), Indivíduos que pOdem atingir 
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cerca de 30 a 35 metros de altura respectivamente. A 

quantidade de epffltas é pequena, entre estas no entanto, é 

possfvel observar-se alguns Indlvfduos de bromélias, 

principalmente do gênero Tlllandsla, IndlvfduOS de 

Gactaceaes (Rlpsalls sp.), alguns de Araceae (Phlllodendron 

sP.) e pouqufsslmos Indlvfduos de Orchldaceae. Também são 

poucos os representantes de CipÓS nessa área. A densidade e 

diversidade são grandes, estando seus componentes cerca de 

2 metros de distância uns dos outros. As plântulas e 

plantas Jovens ocorrem em grande número, Indicando a 

Intensa recuperação das espéCies arbóreas. 

A estrutura da floresta tem como destaque, os 

FIGURA 9: Perfil da vegetação no local 5, visto do acelro 
que limita a mata nativa com o talhão 207b, de 
Araucarla angust/folla. 
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Indlvlduos emergentes de Angico (Anadenanthera co/ubrlna) e 

Canela-Imbuia (acotea puberu/a). O dossel atinge cerca de 

15 metros de altura, e entre suas espécies componentes é 

possfvel destacar-se a Canela (Clnnamomum se//owlanum), a 

Santa-Rita (Laplacla frutlcosa), a Caúna (Clethra scabra) e 

a Canela-amarela (Nectandra r/g/da). O sub-boSqUe é aberto 

e representado principalmente por Indlviduos de Tr/ch/lla 

clausenll, Mo//lned/a c/av/gera, uma espécie de Guamlrlm 

(M/rclarla sp.) e a Grandlúba (Psychotrla sp.). Também é o 

único estrato possivel de ser Identificado abaixo do 

dossel, mesmo assim não é bem definido. O estrato herbáceo 

é pouco representado, sendo frequente apenas Indlvfduos de 

Pterldófltas e algumas gramfneas. 

3.5.6. Local 6 (Araucarla - 208b MOR) 

Este local corresponde a uma área de reflorestamento 

com Araucarla angustlfolla, cujo plantio foi feito em 1958. 

Na época, a vegetação natural era constltufda por floresta. 

O último desbaste sofrido pelo povoamento, aconteceu em 

dezembro de 1983, qUando o número de árvores remanescentes 

por hectare passou a 790. 

A topografia é Plana, pOis a área situa-se no topo 

de uma encosta. O dossel superior é dominado pelo 

Pinheiro-do-Paraná (Araucarla angustlfo/la), e nos pontos 



65 

onde este apresenta uma menor densidade, formando 

clareiras, surgem Indlvlduos de grande porte, constltuldOs 

FIGURA 10: Perfil da vegetação no local 6. 

na sua grande 

coIUbrlna). O 

ma I o r I a, p e I o 

Cedro (CeareI/a 

Angico 

f1851118) 

(Anaoenantnera 

e o Tanhelro 

(Alcnornea trlpllnervea), também formam o dossel superior, 

embora em quantidade multo Inferior a do Angico. O estrato 

superior formado por estas espécies, e principalmente pelo 

Plnhelro-do-Paraná, Impede a entrada excessiva de luz até 

os estratos Inferiores, mantendo uma luminosidade uniforme. 
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o sUb-bOsqUe tem uma altura que pode variar de 2 a 5 

metros, mas a altura média é de 4 metros. Este sUb-bosque é 

bastante fechado nas áreas de borda do talhão, sendo que 

nestas áreas predomina a taquara. Nas áreas mais Internas 

do talhão a densidade do SUb-bosque diminui sensivelmente, 

e a taquara se restringe a algumas manchas espalhadas. Na 

ausência da taquara, há predominância do nbambuZlnho n , e de 

gramfness, entre elas, o capim-navalha. 

Em relação às outras áreas de reflorestamento, 

apresenta o maior número de plântulas e nascedlças, mas 

somente nas áreas com ausênCia de taquara. 

A tr I I ha I nsta I ada neste loca I 51 tua-se no 

208b , com 3.4 ha , não faz I Imite com nenhuma área de 

nativa e pertence a Guarda Florestal de Mortandade. 

talhão encontra-se junto à estrada da Leiteria, com 

talhão 

mata 

Este 

acesso 

exclusiVO à vefculos da empresa. A trilha está orientada no 

sentido sUdoeste-nordeste. 

Deve ser ressaltado que as três áreas de estudo 

constlturdas pelos reflorestamentos apresentam baixa 

densidade populacional em termos de Araucarla angust/fo/la 

e Euca/yptus SP" fato este que favorece a entrada de luz 

até 05 estratos mais baixos, permitindo uma excelente 

regeneração natural da vegetação nativa. Esta situação é 

encontrada prinCipalmente na área do Parque ECOlógiCO, não 

sendo uma caracterfstlca convencionai de manejo. 
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3.5.7. Local 7 (Araucarla - ~d TRI) 

Área de reflorestamento com Araucarla angustlfolla, 

plantada em 1960 . Originalmente, a vegetação natural era 

constltufda por floresta. Está localizada na Guarda 

Florestal Trlnlta, abrangendo os talhões ~d, com 17.6 ha, e 

4e, com 13.1 ha. Sofreu o último desbaste em 1983, quando a 

F IGURA 11: Vista aérea do local 7, formado pelo reflo r esta 
mento com o Plnhelro - do - Paraná. 

densidade passou a 290 árvores por hectare. A topografia é 

plana, e as duas trilhas Instaladas no local estão 

orientadas no sentido noroeste - sUdeste, distando cerca de 
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50 metros uma da outra. 

Ao contrário do que se observou na outra área de 

reflorestamento com Araucarla angustlfolla, aqui o dossel 

superior é formado exclusivamente pelo Plnhelro-do-Paraná, 

não existindo clareiras, e Impedindo o crescimento de 

outras espécies arbóreas de maior porte. Os estratos que se 

destacam são o superior, e o estrato formado pelo sub

bosque, que em alguns pontos se apresenta bem desenvolvido, 

atingindo 5 metros de altura, e bastante diversificado. Em 

uma das trl lhas observa-se uma grande densidade de taquara 

FIGURA 12: Perfil da vegetação no local 7. 
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dominando o sub-bosque, e neste local, o número de espécies 

vegetais é bem menor em relação à outra trilha, onde a 

vegetação é beneficiada pela ausência da taquara. 

Entre os dois estratos CitadoS, ocorrem poucos 

Indivíduos emergentes, e entre eles, está o Cedro (Cedrella 

flSSllls) e o Vassourão. 

A quantidade de cipós e trepadeiras é multo baixo, 

tanto no SUb-bosqUe, quanto nos troncos dos Pinheiros. A 

ma s s a f o I I a r de p o s I ta d a nos o I o que c o n s ti tu I o n I I t e r n OU 

serapl Ihelra é formado basicamente pelos ramos pontiagudos 

da Araucarla, e pelas folhas e brâcteas da taquara, onde 

esta ocorre. Na ausênCia desta, a quantldad~ de 

serapllhelra 

Inexiste. 

proveniente das folhosas praticamente 

3.5.8. Local 8 (Eucalipto - 210a MOR) 

local formado 

sp., plantado em uma 

floresta nativa. A 

por reflorestamento com Eucalyptus 

área originalmente constituída por 

topografia é praticamente plana, 

apresentando uma leve dec I I V Idade. S I tua-se na Guarda 

Florestal de Mortandade, formada pelo talhão 210a, com data 

de plantio de 1958. A área do talhão é de 12.1 ha, e 

apresenta uma Influente zona ecotonal, por fazer I Imite com 

a mata nativa (local 3) e com reflorestamento de Araucarla 
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angustlfolla. 

o estrato superior é nitidamente dominado pelo 

eucalipto, ocorrendo alguns Indlvlduos de até 38 metros de 

altura. Em um nlvel mais abaixo, podem ser observadas 

FIGURA 13 : Perfil da vegetação do reflorestamento com 
Eucalyptus sp., que compõem o local 8. 
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algumas Gompostas, constltufdas pelo Vassourão, e a 

Ganaffstula (peltophorum dublum). O SUb-bosque neste local 

é extremamente fechado, formando um emaranhado de cipós e 

trepadeiras Intransponfvel. A altura deste sub-bosque chega 

a atingir B metros de altura em alguns locais. A vegetação 

dominante na área é formada Justamente pelos cipós e 

trepadeiras, que se mostram multo agressIvos até mesmo nos 

troncos mais altos dos eucaliPtos, cobrindo-os 

completamente. 

O 5010 está coberto por uma grossa camada d~ 

serapllhelra, formada basicamente pelas 

galhOS do eucalipto. Em comparação com 

folhas, ramos e 

05 outros sete 

locaiS, este é o que se apresenta mais seco, fato observado 

principalmente no substrato Inferior. 



4. RESULTADOS 

'-' 

4.1. composição Geral da Avlfauna 

Considerando-se os oito locais estudados, e os dois 
\ 

métodos de levantamento utl I Izados, foram registradas 128 

espéCies de aves, dlstrlbufdas em 30 famfllas, e 12 ordens. 

Para o grupo das aves passerlformes", 

(representado no estado do Paraná por 20 ordens e 50 

famf lias) foram constatadas 11 ordens, 14 famf lias e 35 

espéCies. 

O restante das aves pertence à ordem dos 

"passerlformes", (24 famf lias para o estado) totallzando 16 

famf lias e 93 espéCies. Esta ordem é formada por duas 

sub-ordens: SUb-osclnes, representada por 7 famf lias e 56 

espéCies, e a sub-ordem dos Osclnes, com 9 famfl las e 37 

espéCies. 

A tabela 3 mostra a composição total da avlfauna 

levantada, de acordo com a descrição acima. 
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TABELA 3: Relação das ordens, sUb-ordens, famfllas e número 
de espécies registradas nas áreas de estudo 
através do método de observações e capturaI 
recaptura. 

ORDENS 

TINAM I FORMES (1) 
FAlGONIFORMES (~) 

GAlllFORMES (1) 
GOlUMBIFORMES (5) 
PSITTAGIFORMES (5) 
GUGULIFORMES (1) 
STRIGIFORME (1) 
APODIFORMES (3) 
TROGONIFORMES (1) 
GORAG I I FORMES (1) 
PIGIFORMES (12) 

PASSERIFORMES 
(93) 

SUB-ORDENS 

SUB-OSGINES 
(56) 

OSGINES 
(37) 

FAMfllAS 

TINAM I DAE (1) 
AGGIPITRIDAE (2) 
FALGONIDAE (2) 
GRAGIDAE (1) 
GOLUMBIDAE (5) 
PSITTAGIDAE (5) 
GUGUL I DAE (1) 

STRIGIDAE (1) 
TROGHILIDAE (3) 
TROGONIDAE (1) 
MOMOTIDAE (1) 
BUGGONIDAE (1) 
RAMPHASTIDAE (2) 
PIGIDAE (9) 

DENDROGOlAPTIDAE (~) 
FURNARIDAE (12) 
FORMIGARIIDAE (10) 
RHINOGRYPTIDAE (1) 
GOTINGIDAE (7) 
PIPRIDAE (3) 
TYRANN I DAE (19) 

GORVIDAE (1) 
TROGlODYTIDAE (1) 
TURDIDAE (5) 
VIREONIDAE (3) 
IGTERIDAE (2) 
PARULIDAE (3) 
GOEREBIDAE (3) 
THRAUP I DAE (12) 
FRINGllLIDAE (7) 

o valor entre parênteses Indica número de espécies 
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4.2. Composição da Avlfauna por Método empregado 

4.2.1. Método: Observação 

A co I eta de dados fo I rea I I zada entre abr I I de 1988 

a setembro de 1991. Durante o primeiro ano de levantamento 

foram encontradas algumas dificuldades quanto à correta 

Identificação de algumas espécies. Além disso, a 

Identificação era exclusivamente visual. Por este motivo, 

todos os levantamentos realizados de abri I de 1988 a março 

de 1989 foram desconsiderados da anál ise deste trabalho, 

servindo como fase de adaptação da metodologia aplicada, e 

treinamento para Identificação, tanto visual quanto 

auditiva das aves. Assim, foram realizados 32 levantamentos 

efetivos, durante 160 dias, e 137.14 horas de observação 

(tabela 4). 

Neste método, a carga horária é representada 

simPlesmente pelo número de horas de observação, expressa 

em notação decimal. 

Através deste método, foram registradas 10 ordens, 

28 famfl las e 114 espécies. O número total de contatos, foi 

de 4659 (considera-se contato todo Indlvfduo registrado no 

dia de levantamento, podendo o mesmo Indlvfduo ter vários 

contatos, desde que em dias diferentes de levantamento). A 

relação das espécies e seus respectivos fndlces podem ser 

observados na tabela 5. 
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TABELA 4: Número de horas de observação, e número de dias 
de levantamento, para o método de observações. 

LOCAL 1 

LOCAL 2 

LOCAL 3 

LOCAL 4 

LOCAL 5 

LOCAL 6 

LOCAL 7 

LOCAL 8 

TOTAL 

PRIMAVERA 

5.00/3 
4.35/9 

2.17/2 

4.25/3 

4.43/5 

5.07/7 

25.27 
29 dias 

6 I ev. 

VERiO 

5.48/7 
t!\.00/3 

5.26/6 

3.00/5 

2.25/5 

3.55/4 

6.10/3 

3.60/4 
3.92/6 

37.16 
43 dias 

9 I e v • 

OUTONO 

3.92/3 
3.92/5 

6.24/6 

4.77/7 

3.85/5 

5.66/4 

32.38 
36 dias 

7 I ev. 

INVERNO 

1.38/4 

5.65/6 

4.33/3 
4.93/5 

5.27/7 
5.35/5 

5.27/6 

1.60/4 
4.30/6 

4.25/6 

42.33 
52 dias 
10 I ev . 

TOTAL 

17.19/20 

17.10/20 

17.10/20 

17.03/20 

17.12/20 

17.10/20 

17.07/20 

17.43/20 

137.14 
160 dias 

32 I e v . 

o número após a barra (/), Indica dias de levantamento. 

O método de observações permitiu o registro de maior 

número de Indlvfduos e espécle~, comparado com o método de 

captura com redes-neblina. Isto ocorre em função da 

distribuição das aves nos diversos estratos florestais e, 

desconsiderando-se o coeficiente de consplculdade, tooas os 

Indlvfduos ao longo destes estratos são passfvels de serem 

observados. Além disso, este método também permite o 

/ 
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TABELA 5: Espécies de aves constatadas nos oito locais de le-
vantamento através do método de observacões, com seus 
respectivos Cndlces. 

ESPECIE CONT FREL IDENS FO 

Amaurosplza moesta 10 0.215 7.29 4.37 
Aratlnga leucophtalmus 92 1.975 67.09 6.87 
Arremon flavlrostrls 1 0.021 0.73 0.62 
Balllonlus balllonl 10 0.215 7.29 1.25 

,-, Barlphthengus ruflcaplllus 2 0.043 1 .46 1.25 
Bas II euterus cu II c I vorus 390 8.371 284.39 72.50 
Baslleuterus leucoblepharus 218 4.679 158.96 63.75 
Batara clnerea 5 0.107 3.65 2.50 
BrotOgerlS tlrlca 3 0.064 2.19 0.62 
Buteo magnlrostrls 2 0.043 1 .46 1.25 
Caclcus chrysopterus 183 3.928 133.44 53.12 
Caclcus haemorrhous 6 0.129 4.38 3.75 
Campephl lus melanoleucos 1 0.021 0.73 0.62 
Campephllus robustus 2 0.043 1 .46 0.62 
Campylorhamphus troch III rostr I s 2 0.043 1.46 0.62 
Celeus flavescens 3 0.064 2. 19 1 .87 
Chamaeza campanlsoma 37 0.794 26.98 18.75 
Chlroxlphla caudata 110 2.361 80.21 33.12 
Chlorophonla cyanea 6 0.129 4.38 0.62 
ChrysoptllUS melanochloros 7 0.150 5.10 3.75 

1..., CISSOPIS leverlana 22 0.472 16.04 5.00 
Cllbanornls dendrocolaptoldes 1 0.021 0.73 0.62 
Coereba flaveola 3 0.064 2.19 1.25 
Columba cayennenSls 2 0.043 1.46 0.62 
Columba plumbea 35 0.751 25.52 15.62 
Conlrostrum speclosum 42 0.901 30.63 5.62 
Conopophaga Ilneata 142 3.048 103.55 45.62 
Conto pus clnereus 3 0.064 2.19 1.87 
Corythopls delalandl 1 0.021 0.73 0.62 
Crypturellus obsoletus 16 0.343 11 .67 6.25 
Cyanocorax chrysops 228 4.894 166.26 21.87 
Cyclarhls gujanensls 102 2.189 74.38 41.25 
Dacnls cayana 5 0.107 3.65 1.87 
Dendrocolaptes platyrostrls 1 1 0.236 8.02 6.25 
O r y mo p h I I a f e r r u 9 I n e a 43 0.923 31 .36 15.62 
Drymophi la malura 41 0.880 29.90 18.12 

\,,' DryocopuS Ilneatus 9 0.193 6.56 5.62 
Dyslthamnus mental is 172 3.692 125.42 45.00 
Empldonax eulerl 1 0.021 0.73 0.62 
Euphonla chalybea 7 0.150 5.10 2.50 
Grallarla varia 4 0.086 2.92 1.87 
Habla rublca 19 0.408 13.85 4.35 
Hemlthraupls gulra 158 3.391 115.21 10.25 

:.; Hemltrlccus dlops 40 0.859 29.17 19.37 
Hylophllus polcllotls 4 0.086 2.92 1 .25 
Ictlnla plumbea 2 0.043 1 .46 1.25 

\~I 
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legatus leucophalUs 1 0.021 0.73 0.62 
lepldocolaptes fuscus 10 0.215 7.29 5.00 
leptasthenura setarla 401 8.607 292.41 45.00 
leptopogon amauroCephalus 4 0.086 2.92 2.50 
leptotl la rufaxlla 7 0.150 5.10 3.12 
leptotl la verreauxl 4 0.086 2.92 1.87 
leucochlorls alblcoll Is 16 0.343 11.67 8.75 
lochmlas nematura 1 0.021 0.73 0.62 

I~ Mackenzlaena severa 7 0.150 5.10 3.75 
MegarhynchUs pltangua 12 0.258 8.75 5.62 
Melanerpes flavlfrons 2 0.043 1.46 0.62 
MI Ivago chlmachlma 8 0.172 5.83 3.12 
Mylarchus ferox 4 0.086 2.92 2.50 
MJJodynastes maculatus 43 0.923 31.36 13.75 
Mylornls aurlcularls 16 0.343 11 .67 6.25 
Neopelma aurlfrons 7 0.150 5.10 2.50 
Pachyramphus castaneus 13 0.279 9.48 2.50 
Pachyramphus valldus 13 0.279 9.48 4.37 
Parula pltlayuml 127 2.726 92.61 40.00 
Penelope obscura 3 0.064 2.19 1.25 
Phaethornls eurynome 21 0.451 15.31 10.62 
Phylldor rufus 30 0.644 21.88 3.75 
Phylloscartes ventra I I s 2 0.043 1.46 0.62 
Planopsltta plleata 6 0.129 4.38 1.25 
Playa cayana 29 0.622 21 .15 15.00 
Plculus aurulentus 17 0.365 12.40 7.50 
Plcumnus temm I nck I I 1 1 0.236 8.02 5.00 
Plonus maxlml I lanl 153 3.284 111 .57 10.62 
Plpraeldea melanonota 7 0.150 5.10 3.12 
Plpromorpha ruflventrls 7 0.150 5.10 2.50 
Plranga fiava 10 0.215 7.29 1.87 
Pltangus sUlphuratus 6 0.129 4.38 3.12 
Platyrlnchus mystaceus 45 0.966 32.81 23.75 
Poosplza lateralls 1 0.021 0.73 0.62 
Procnlas nudlcollls 15 0.322 10.94 6.87 
Pyrlglena leucoptera 38 0.816 27.71 13.12 
Pyroderus scutatus 4 0.086 2.92 2.50 
Pyrrhocoma ruflceps 84 1 .803 61.25 25.62 
Pyrrhura frontalls 219 4.701 159.69 19.37 
Ramphastos dlcolorus 13 0.279 9.48 5.00 .., 
Saltator slmllls 39 0.837 28.44 18.12 
Schlffornls vlrescens 112 2.404 81 .67 44.37 
Scytalopus Indlgotlcus 38 0.816 27.71 13.12 
Slttasomus grlselcaplllus 114 2.447 83.13 50.62 
Synallaxls clnerascens 37 0.794 26.98 18.12 
Synallaxls frontalls 3 0.064 2.19 0.62 
Synallaxls ruflcapllla 145 3.112 105.73 47.50 

'i Synallaxls splXI 1 0.021 0.73 0.62 
Syndactyla rufosuperclllata 2 0.043 1.46 1.25 
Tachyphonus coronatus 34 0.730 24.79 11.87 

I..' 
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Tangara peruvlana 2 0.043 1 .46 0.62 
Thamnophl lus caerulescens 97 2.082 70.73 35.00 
Thraupls sayaca 2 0.043 1 .46 1.25 
Tltyra cayana 17 0.365 12.40 4.37 
Tltyra Inqulsltor 17 0.365 12.40 6.25 
Todlrostrum plumbelceps 6 0.129 4.38 3.12 
Tolmomylas sulphurescens 8 0.172 5.83 3.12 
Trlchothraupls melanops 74 1 .588 53.96 21 .25 

I -- Troglodytes aedon 2 0.043 1 .46 0.62 
Trogon surrucura s. 39 0.837 28.44 15.62 
Turdus ai blcollls 27 0.580 19.69 11.87 
Turdus amaurochal Inus 19 0.408 13.85 3.75 
Turdus nlgrlceps 2 0.043 1.46 1 .25 
Turdus rUflventrls 125 2.683 91.15 40.00 
Venlllornls spllogaster 49 1.052 35.73 23.75 
Vlreo o I I vaceus 13 0.279 9.48 5.62 
Xenops rutllans 1 0.021 0.73 0.62 
Zonotrlchla capensls 14 0.300 10.21 5.00 

reg I stro de mu I tos I nd I v r duos através de suas voca I I zações, 

1.., sem que seja necessário o contato visual. 

Através deste método foram registradas 61 espécies 

de aves e 10 famf I I as que não hav I am s I do constatadas pe I o 

emprego das redes neblina. As famf lias observadas e não 

capturadas foram: pSlttacldae, Acclpltrldae, Corvldae, 

Icterldae, Coerebldae, Tlnamldae, Cuculldae, Cracldae, 

Troglodytldae e Trogonldae. Parte destas aves são espécies 

de grande porte, como a Pomba-galêga (Columba cayennensls), 

Pomba-preta (C. P I umbea ) , Rola-gemedelra (Leptotl/a 

rufax/I/a), Plca-pau-rel (Campephllus rObustus), Pica-pau 

de-topete-vermelho (C. me/anoleucos), Plca-pau-de-banda 

branca (Oryocopus Ilneatus), ou espécies predominantemente 

terrfcolas como o Inambu-guaç~ (crypturel/us obsoletus), e 

'.' 
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o Tovacuçu (Grallarla varia). Entretanto, cerca de 66~ das 

espécies constatadas apenas por este método, são espécies 

que frequentam o dossel superior da floresta, como o 

Anembezlnho-de-bochecha-vermelha (Tltyra eayana), 

Anambezlnho (T. Inquls/tor), Canelelrlnho-de-coroa-branca 

(Paehyramphus valldus), Canelelrlnho (P. eastaneus), a 

Araponga (Proenlas nudleollls), o pavó (PyrOderUs 

seutatus), Bandeirinha (ChloroPhonla cyanea), 

Gaturamo-cals-cals (EuPhonla ehalybea), Safra-de-papo-preto 

(Hemlthraupls gulra), safra-sapucala (Tangara peruvlana), o 

Tucano-de-blco-verde 

Gavlão-carrapatelro 

(Ramphastos 

(Mllvago ehlmaeh/ma), 

dlcolorus), 

Sovl (/et/nla 

p/umbea), Gavlão-carlJó (Buteo magn/rostrls), entre outros. 

Também as espécies que apresentam uma movimentação através 

de curtos deslocamentos não foram capturadas pelas redes. 

Neste grupo pode ser citado O Macuqulnho-de-pelto-branco 

(Seytalopus Indlgotleus) e a Corrufra (TroglOdytes aedon). 

O fndlce de densidade geral para os oito locais foi 

de 33.97 Indlvfduos constatados a cada hora de observação. 

Este fndlce foi calculado separadamente, considerando-se as 

cinco áreas de mata nativa e as três áreas de 

reflorestamento, resultando em 31.91 Inlvfduos por hora 

para mata nativa, e 37.38 Indlvfduos por hora para as áreas 

de reflorestamento. 

O índice de diversidade de Shannon-Wlener calculado 

para o método de observação envolvendo todos os oito 
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locaiS, resultou em 3.7925. Para as cinco áreas de mata 

nativa, o Indlce foi de 3.3626, e para as três áreas de 

reflorestamento, 2.7585. A obtenção deste Indlce para mata 

nativa e para reflorestamento foi calc~lado através da 

média dos Indlces de diversidade, uma vez que o número de 

amostras de um e de outro local não foi Igual. Este 

procedimento foi adotado também para o método de captura, e 

no cálculo dos Indlce de diversidade da vegetação. 

O número de espécies registrado nas cinco áreas de 

mata nativa foi de 100, obtendo-se um total de 2730 

contatos. Na tabela 6 pOde-se observar os Indlces 

referentes a cada espécie observada nas cinco áreas de mata 

nativa. As espécies que se destacam nestas áreas quanto à 

frequêncla relativa, são a Tlrlva-de-testa-vermelha 

(pyrrnura frontalls), com 191 contatos representando 7.00~ 

dos Indlvlduos contactados, o Pula-pula (Baslleuterus 

cullclvorus), com 185 Indlvlduos e 6.78~, 

PUla-pula-assOblador (B. leucoblepnarus), com 173 

Indlvlduos e 6.3~~, Maltaca-bronzeada (Plonus maxlmllllanl) 

com 1~5 Indlvrduos, 5.31~, Gralha-plcaça (Cyanocorax 

cnrysops), com 1~2 Indlvlduos, 5.20~ e a Choqulnha-Ilsa 

(OYSltnamnus mentalls), que apresentou 122 Indlvlduos e 

~.~7~. Quanto à frequênCla de ocorrência, observa-se 

novamente as duas espécies de Pula-pula (Baslleuterus 

leucoblepnarus e B. cullclvorus) com o maior Indlce, 75% e 

6~~ respectivamente. Em seguida vem o flautlm (Schlffornls 
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TABELA 6: Espécies de aves registradas nos cinco locais de mata 
nativa através do método de observacões, e seus res
pectivos fndlces populacionais 

ESPECIE 

AmaurosPlza moesta 
Aratlnga leucophtalmus 
Balllonlus balllonl 
BarlPhthengus ruflcaplllUs 
Baslleuterus cullcivorus 
Baslleuterus leucoblepharus 
Batara clnerea 
Brotogerls tlrlca 
Buteo magnlrostrls 
Caclcus chrysopterus 
Caclcus haemorrhous 
Gampephl lus melanoleucos 
Gampephllus robustus 
CampylOrhamPhus trochl I Irostrls 
Geleus flavescens 
Ghamaeza campanlsoma 
Chlroxlphla caudata 
GhrysoptllUs melanochloros 
Clssopls leverlana 
Columba cayennensls 
Golumba plumbea 
Conlrostrum speclosum 
Conopophaga Ilneata 
Gontopus clnereus 
Gorythopls delalandl 
Grypture II us obso I etus 
Gyanocorax ChrySOps 
Gyclarhls gujanensls 
Dacnls cayana 
Dendrocolaptes platyrostrls 
O r y mo p h I I a f e r r u 9 I n e a 
Drymophlla malura 
Dryocopus Ilneatus 
Dys I thamnus menta I I s 
Euphonla chalybea 
Grallarla varia 
Habla rublca 
Hemlthraupls gulra 
Hemltrlccus dlops 
HYlophllus polCllotls 
Ictlnla plumbea 
Legatus leucophalus 
Lepldocolaptes fuscus 
Leptasthenura setarla 
Leptopogon amaurocephalus 

GONT 

10 
29 
10 

2 
185 
173 

4 
3 
2 

86 
6 
1 
2 
2 
2 

37 
101 

3 
5 
2 

24 
9 

91 
1 
1 

16 
142 
47 

2 
8 

23 
5 
6 

122 
7 
4 

18 
49 
25 

4 
2 
1 
9 

82 
3 

FREL 

0.366 
1.062 
0.366 
0.073 
6.777 
6.337 
0.147 
0.110 
0.073 
3.150 
0.220 
0.037 
0.073 
0.073 
0.073 
1.355 
3.700 
0.110 
0.183 
0.073 
0.879 
0.330 
3.333 
0.037 
0.037 
0.586 
5.201 
1.722 
0.073 
0.293 
0.842 
0.183 
0.220 
4.469 
0.256 
0.147 
0.659 
1.795 
0.916 
0.147 
0.073 
0.037 
0.330 
3.004 
0.110 

10ENS 

11 .69 
33.90 
11 .69 
2.34 

216.27 
202.24 

4.68 
3.51 
2.34 

100.54 
7.01 
1 .17 
2.34 
2.34 
2.34 

43.25 
118.07 

3.51 
5.85 
2.34 

28.06 
10.52 

106.38 
1.17 
1 .17 

18.70 
166.00 
54.95 
2.34 
9.35 

26.89 
5.85 
7.01 

142.62 
8.18 
4.68 

21.04 
57.28 
29.23 
4.68 
2.34 
1 . 17 

10.52 
95.86 

3.51 

FO 

7 
7 
2 
2 

64 
75 

3 
1 
2 

49 
6 
1 
1 
1 
2 

30 
46 

3 
2 
1 

16 
4 

47 
1 
1 

10 
23 
34 

1 
7 

13 
4 
6 

49 
4 
3 
6 
7 

19 
2 
2 
1 
7 

33 
3 
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Leptotlla rufaxlla 7 0.256 8.18 5 
Leptotlla verreauxl 4 0.147 4.68 3 
Leucochlorls alblcol I 15 5 0.183 5.85 4 
Lochmlas nematura 1 0.037 1.17 1 
MegarhynchUs pltangUa 10 0.366 11 .69 7 
Melanerpes flavlfrons 2 0.073 2.34 1 
Mylarchus ferox 2 0.073 2.34 2 
MylOdynastes maculatus 24 0.879 28.06 13 
MYlornls aurlcularls 5 0.183 5.85 4 
PachyramphUs castaneus 8 0.293 9.35 3 
PachyramphUs va I I dus 13 0.476 15.20 7 
Parula pltlayuml 98 3.590 114.57 49 
Penelope obscura 2 0.073 2.34 1 
Phaethornls eurynome 17 0.623 19.87 13 
Phylldor rufus 3D 1 .099 35.07 6 
PhylloScartes ventra I 15 2 0.073 2.34 1 
Planopsltta plleata 6 0.220 7.01 2 
Playa cayana 15 0.549 17.54 12 
Plculus aurulentus 1 1 0.403 12.86 8 
Plcumnus temmlnckl I 5 0.183 5.85 4 
Plonus maxlml I lanl 145 5.311 169.51 14 
Plpraeldea melanonota 5 0.183 5.85 4 
Plpromorpha ruflventrls 6 0.220 7.01 3 
Pltangus sulphuratus 6 0.220 7.01 5 
Platyrlnchus mystaceus 25 0.916 29.23 21 
Procnlas nudlcollls 15 0.549 17.54 11 
Pyrlglena leucoptera 33 1 .209 38.58 17 
Pyrrhocoma ruflceps 27 0.989 31.56 16 
Pyrrhura frontalls 191 6.996 223.29 25 
Ramphastos dlcolorus 13 0.476 15.20 8 
Saltator slmllls 27 0.989 31.56 18 
Schlffornls vlrescens 81 2.967 94.69 52 
Scytalopus Indlgotlcus 4 0.147 4.68 3 
Slttasomus grlselcapl I jus 89 3.260 104.04 61 
Syna I I ax I s c I ne rascens 19 0.696 22.21 16 
Synallaxls rUflcapllla 72 2.637 84.17 42 
Syndactyla rufosuperclllata 1 0.037 1 .17 1 
Tachyphonus coronatus 1-7 0.623 19.87 8 
Tangara peruvlana 2 0.073 2.34 1 
Thamnophllus caerulescens 43 1.575 50.27 30 

~ Thraupls sayaca 2 0.073 2.34 2 
Tltyra cayana 17 0.623 19.87 7 
Tltyra InqUlsltor 17 0.623 19.87 10 
Todlrostrum plumbelceps 4 0.147 4.68 3 
Trlchothraupls melanops 36 1 .319 42.09 17 
Troglodytes aedon 2 0.073 2.34 1 
Trogon surrucura s. 35 1 .282 40.92 22 

li Turdus ai blcollls 25 0.916 29.23 17 
Turdus amaurocha II nus 1 0.037 1 .17 1 
Turdus nlgrlceps 1 0.037 1 .17 1 
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Turdus ruflventrls 96 3.516 112.23 46 
Venlllornls spllogaster 28 1.026 32.73 23 
Vlreo ollvaceus 9 0.330 10.52 6 
Xenops rutllans 1 0.037 1 .17 1 
Zonotrlchla capensls 2 0.073 2.34 2 

v/rescens), com 52~, o Tecelão (eac/cus chrysopterus), 

Choqulnha-llsa (Oys/thamnus mental/s), e a Marlqulta 

(paru/a p/t/ayum/), com 49~, e o Chupa-dente (Conopophaga 

I/neata), com 47% de frequêncla de ocorrência. 

Nas áreas de reflorestamento (Tabela 7) foram 

registradas 79 espécies de aves, e feitos 1929 contatos. 

Entre as espécies mais abundantes destaca-se o Grlmpelro 

(Leptasthenura setar/a), com 319 IndlvfdUos contactados ou 

16.54~, o Pula-pula (Basileuterus cullclvorus), com 205 

Indlvfduos e 10.63%, a Safra-de-papo-preto (Hemlthraupls 

gUlra), com 109 Indlvfduos e 5.65~, e o Tecelão (eac/cus 

chrysopterus), com 97 Indlvfduos e 5.03%. Deve-se ressaltar 

que o Grlmpelro não foi observado em reflorestamento com 

Euca II pto, po I 5 esta espéc I e é I nte I ramente dependente da 

presença da Araucar/a angust/fol/a, espécie não ocorrente 

na área de Eucalipto. O Pula-pula (B. cullclvorus) também 

foi a espécie mais frequente nas áreas de reflorestamento, 

apresentando uma frequêncla de ocorrência de 86.67%, 

seguido do Grlmpelro, com 65%, Tecelão (eac/cus 

chrysopterus) I com 60% e do Plchororé (Synallax/s 

rUflcapllla), que apresentou 56.67% de ocorrência. 



TABELA 7: Espécies de aves registradas nos três locais de re
florestamento através do método de observacões e 
seus respectivos {ndlces populacionais. 

ESPEGIE 

Aratlnga leucophtalmus 
Arremon flavlrostrls 
Bas I I eute rus cu I I c I vorus 
Baslleuterus leucoblepharus 
Batara clnerea 
Gaclcus chrysopterus 
Geleus flavescens 
Ghlroxlphla caudata 
Ghlorophonla cyanea 
Ghrysoptl lus melanochloros 
GlssOPls leverlana 
G I I banorn I s dendroco I apto Ides 
Goereba flaveola 
Golumba plumbea 
Gonlrostrum speclosum 
GonoPoPhaga Ilneata 
Gontopus clnereus 
Gyanocorax chrysops 
Gyclarhls gUjanenSls 
Dacnls cayana 
Dendrocolaptes platyrostrls 
DrymoPhl la ferruglnea 
DrymOPhlla malura 
DryocopuS Ilneatus 
Dyslthamnus mental 15 
Empldonax eulerl 
Habla rublca 
Hemlthraupls gulra 
Hemltrlccus dlOPS 
Lepldocolaptes fuscus 
Leptasthenura setarla 
Leptopogon amaurocephalus 
Leucochlorls alblcollls 
Mackenzlaena severa 
Megarhynchus pltangua 
MI Ivago chlmachlma 
Mylarchus ferox 
Mylodynastes maculatus 
Mylornls aurlcularls 
Neopelma aurlfrons 
Pachyramphus castaneus 
Parula Pltlayuml 
Penelope obscura 
Phaethornls eurynome 
Playa cayana 
Plculus aurulentus 

GONT 

63 
1 

205 
~5 

1 
97 

1 
9 
6 
~ 

17 
1 
3 

1 1 
33 
51 

2 
86 
55 

3 
3 

20 
36 

3 
50 

1 
1 

109 
15 

1 
319 

1 
11 

7 
2 
8 
2 

19 
11 

7 
5 

29 
1 
~ 
1~ 

6 

FREL 

3.266 
0.052 

10.627 
2.333 
0.052 
5.029 
0.052 
0.~67 

0.311 
0.207 
0.881 
0.052 
0.156 
0.570 
1 • 711 
2.6~~ 

O. 1 O~ 
~.~58 
2.851 
0.156 
0.156 
1.037 
1 .866 
0.156 
2.592 
0.052 
0.052 
5.651 
0.778 
0.052 

16.537 
0.052 
0.570 
0.363 
O. 1 O~ 
0.~15 
O. 1 O~ 
0.985 
0.570 
0.363 
0.259 
1 .503 
0.052 
0.207 
0.726 
0.311 

IOENS 

122.09 
1 • 9~ 

397.29 
87.21 

1 • 9~ 
187.98 

1 • 9~ 
17.~~ 
11 .63 
7.75 

32.95 
1 • 9~ 
5.81 

21 .32 
63.95 
98.8~ 
3.88 

166.67 
106.59 

5.81 
5.81 

38.76 
69.77 

5.81 
96.90 

1 • 9~ 
1 • 9~ 

211 . 2~ 
29.07 
1.9~ 

618.22 
1 • 9~ 

21 .32 
13.57 
3.88 

15.50 
3.88 

36.82 
21 .32 
13.57 

9.69 
56.20 

1 • 9~ 
7.75 

27.13 
11 .63 

FO 

6.66 
1 .66 

86.66 
~5.00 

1 .66 
60.00 

1 .66 
11 .66 

1 .66 
5.00 

10.00 
1 .66 
3.33 

15.00 
8.33 

~3.33 
3.33 

20.00 
53.33 
3.33 
5.00 

20.00 
~1.66 

5.00 
38.33 

1 .66 
1 .66 

16.66 
20.00 

1 .66 
65.00 

1 .66 
16.66 
10.00 
3.33 
8.33 
3.33 

15.00 
10.00 
6.66 
1 .66 

25.00 
1 .66 
6.66 

20.00 
6.66 
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Plcumnus temml nck I I 5 0.311 11.53 5.55 
Plonus maxlml I lanl 8 0.415 15.50 5.00 
Plpraeldea melanonota 2 0.104 3.88 1.55 
Plpromorpha ruflventrls 1 0.052 1. 94 1 .55 
Plranga fiava 10 0.518 19.38 5.00 
Platyrlnchus mystaceus 20 1.037 38.75 28.33 
Poosplza lateralls 1 0.052 1. 94 1.55 
Pyrlglena leucoptera 5 0.259 9.59 5.55 

.. ' Pyroderus scutatus 4 0.207 7.75 5.55 
Pyrrhocoma ruflceps 57 2.955 110.47 41.55 
Pyrrhura frontalls 28 1.452 54.25 10.00 
Saltator 5 Imll I s 12 0.522 23.25 18.33 
Schlffornls vlrescens 31 1.507 50.08 31.55 
Scytalopus indlgotlcus 34 1 .753 55.89 30.00 
Slttasomus grlselcapl I lus 25 1.295 48.45 33.33 
Syna I I ax I s c I ne rascens 18 0.933 34.88 21 .55 
Synallaxls frontalls 3 0.155 5.81 1 .66 
Synallaxls ruflcapllla 73 3.784 141.47 56.66 
Synallaxls Splxl 1 0.052 1 .94 1 .66 
Syndactyla rufosuperc I II ata 1 0.052 1 .94 1.66 
TachYPhonus coronatus 17 0.881 32.95 18.33 
Thamnophl lus caerulescens 54 2.799 104.65 43.33 
Todlrostrum plumbelceps 2 0.104 3.88 3.33 
Tolmomylas sUlphurescens 8 0.415 15.50 8.33 

'.- TrlchothrauPls melanops 38 1.970 73.64 28.33 
Trogon surrucura s. 4 0.207 7.75 5.00 
Turdus ai blcollls 2 0.104 3.88 3.33 
Turdus amaurocha I I nus 18 0.933 34.88 8.33 
Turdus nlgrlceps 1 0.052 1 .94 1.66 
Turdus ruflventrls 29 1.503 56.20 30.00 
Venlllornls spllogaster 21 1.089 40.70 25.00 
Vlreo o I I vaceus 4 0.207 7.75 5.00 
Zonotrlchla capensls 12 0.622 23.26 10.00 

4.2.2. Método: Captura/recaptura 

A captura das aves para coleta de dados foi feita 

entre fevereiro de 1987, e fevereiro de 1991. Entretanto, 

os dados coletados de fevereiro de 1987 a Julho de 1988 

também foram desconsiderados da análise, pelo mesmo motivo 

já mencionado no método de observações «(tem 4.2.1), Os 
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dados efetivamente analisados correspondem a 115 dias de 

levantamento, num total de 3509,75 horas rede (tabela 8). 

Em cada um dos oito locais estudados, foram 

realizadas quatro fases de levantamento, de 3 a 6 dias. O 

número de dias de levantamento para cada local variou entre 

13 e 16 dias, procurando-se manter a menor diferença 

TABELA 8: Número de horas rede e número de dias de 
levantamento para o método de captura/recaptura. 

PRIMAVERA VERIO 

LOCAL 1 103.23/"1 1"17.58/5 
99.36/3 

LOCAL 2 93.3"1/"1 109.36/3 
106.66/4 

LOCAL 3 91.59/4 121.33/"1 

LOCAL 4 164.50/"1 
127."12/3 

LOCAL 5 12"1.10/"1 105.97/"1 
104.23/3 

LOCAL 6 56.67/"1 

LOCAL 7 81.33/"1 126.70/"1 

LOCAL 8 129.00/4 84.64/3 

TOTAL 
1281.43 
"15 dias 
12 I ev. 

695.58 
23 dias 

6 I ev. 

OUTONO INVERNO 

79.92/3 

122.67/"1 

91.3"1/3 113.17/3 

89.28/3 130.24/3 

95.22/3 

179.71/6 
128.41/3 

64.55/3 

99.90/3 119.16/"1 

86.08/3 133.18/3 

8"19.86 
27 dias 

8 I ev. 

684.97 
20 dias 

6 I ev . 

TOTAL 

"130.09/15 

"132.03/15 

"127.09/15 

432.90/13 

3509.84 
115 dias 

32 lev. 

Obs: o número após a barra (/) Indica dias de levantamento. 
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possfvel no número de horas rêde entre os oito locais 

estudados, para permitir uma comparação mais direta dos 

resultados. 

Para o método de captura/recaptura a carga horária é 

representada em horas-rede (HR) obtida através do produto 

entre o tempo durante o qual as redes permaneceram abertas, 

e o número de redes utl I Izadas. 

O emprego de redes-neb I I na poss I b II I tou o registro 

estão de 6 ordens, 18 famfllas e 66 espéCies, que 

relacionadas na tabela 9. No total I foram capturados 819 

Indlvfduos. Este número Inclui 89 recapturas, sendo que 

algumas destas recapturas podem ser múltiplas, ou seja, um 

mesmo Indlvfduo recapturado mais de uma vez. Destes, 678 

I nd I v f duos foram an I I hados, sendo que os 

dev I do ao porte (Troch I II dae), fuga, ou 

receberam anilhas. O fndlce de Indivíduos 

52 restantes, 

morte, não 

mortos foi de 

apenas 0.98% (8 IndlvfduOS), fato ocasionado pelo excessivo 

"stress" ao qual as aves capturadas estão suJeitas. 

A exemplo do que ocorreu no métOdo de observações, o 

emprego de redes-neblina também permitiu o registro de 

algumas espéCies que não haviam sido detectadas por aqUele 

método. O métOdO de captura "anula" o efeito causado pelo 

grau de consplculdade variado existente para cada espéCie. 

Por Isso, 14 espéCies e 2 famfllas (Strlgldae e Bucconldae) 

foram constatadas apenas através de sua captura, não tendo 

Sido detectadas visual ou auditivamente. 
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TABELA 9: Relacão das espéCies de aves constatadas através do método 
de captura/recaptura nos oito locais de estudo com seus 
respectivos fndlces populacionais. 

ESPEGIE 

Amaurosplza moesta 
Arremon flavlrostrls 
Balllonlus balllonl 
Bar I phthengus ruf I cap III us 
Baslleuterus cullclvorus 
Baslleuterus leucoblepharus 
Batara clnerea 
Gampylorhamphus trochl I Irostrls 
Geleus flavescens 
Ghamaeza campanlsoma 
Ghlroxlphla caudata 
Ghrysoptllus melanochloros 
Cllbanornls dendrocolaptoldes 
Conopophaga Ilneata 
Cyanocompsa cyanea 
Gyclarhls gujanensls 
Oendrocolaptes platyrostrls 
Orymophlla ferruglnea 
Orymophl la malura 
oyslthamnus mental Is 
Elaenla parvlrostrls 
Empldonax eulerl 
Geotrygon montena 
Glaucldlum braslllanum 
Habla rublca 
Haplosplza unlcolor 
Hei lobletus contamlnatus 
Hemltrlccus dlops 
Lepldocolaptes fuscus 
Leptopogon amaurocephalus 
Leptotlla verreauxl 
Leucochlorls alblcollls 
Mackenzlaena severa 
Mlcrastur ruflcollls 
Neopelma aurlfrons 
Nonnula rubecula 
Onychorhynchus coronatus 
pachyramphus pOlycopterus 
Phaethornls eurynome 
Phyllomylas fasclatus 
Plcumnus temmlnckl I 
Plpraeldea melanonota 
Plpromorpha ruflventrls 
Platyrlnchus mystaceus 
Poosplza lateralls 

GAP REG 

1 1 
<1 
3 
1 

21 
<11 

2 
<1 
1 
3 

35 
1 
1 

25 
3 
<1 
3 
7 

1 1 
33 

1 
10 

1 
1 
3 

20 
2 

18 
7 
7 
1 
2 
2 
1 

10 
2 
1 
1 

12 
1 
8 
1 

12 
5<1 

3 

1 
1 

6 
7 

3 

1 
6 

10 
1 

12 

I REG FREL 10ENS 

9.09 1.<16 
25.00 0.61 

0.36 
0.12 

28.57 3.29 
17.07 5.86 

0.2<1 
0.<18 
0.12 
0.36 

8.57 <1.6<1 
O. 12 
0.12 
3.05 
0.36 
0.<18 
0.36 
0.85 

9.09 1.<16 
18.18 4.76 

0.12 
1 .22 
O • 12 
0.12 
0.36 
2.<14 
0.24 

55.55 3.41 
1<1.28 0.97 

0.85 
0.12 
0.2<1 
0.2<1 
O • 12 

<10.00 1.70 
0.24 
O .12 
0.12 
1 . <16 
0.12 
0.97 
0.12 
1 . <16 

22.22 8.05 
0.36 

0.3<11 
0.1<12 
0.085 
0.028 
0.769 
1 .367 
0.057 
0.11<1 
0.028 
0.085 
1.082 
0.028 
0.028 
0.712 
0.085 
0.114 
0.085 
0.199 
0.3<11 
1. 111 
0.028 
0.284 
0.028 
0.028 
0.085 
0.569 
0.057 
0.797 
0.227 
0.199 
0.028 
0.057 
0.057 
0.028 
0.398 
0.057 
0.028 
0.028 
0.3<11 
0.028 
0.227 
0.028 
0.3<11 
1 .880 
0.085 

FO 

7.82 
<1.3<1 
0.86 
0.86 

19.13 
27.82 

1 .73 
2.60 
0.86 
2.60 

2<1.3<1 
0.86 
0.86 

20.86 
1 .73 
2.60 
2.60 
5.21 
6.95 

26.95 
0.86 
7.82 
0.86 
0.86 
2.60 

12.17 
1 .73 

20.00 
<1.3<1 
6.08 
0.86 
1 .73 
1 .73 
0.86 
<1.34 
1 .73 
0.86 
0.86 
9.56 
0.86 
6.95 
0.86 

10.<13 
<12.60 

1 .73 
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ESPEGIE GAP REG IREG FREl IDENS 

pyrlglena leucoptera 19 2.32 0.5"11 
Pyrrhocoma ruflceps "lO 6 15.00 5.61 1 .310 
Saltator slmllls 9 2 22.22 1 .3"1 0.313 
Schlffornls vlrescens 35 6 17.1"1 5.00 1 .168 
Sclerurus scansor "I 0."18 0.11"1 
Slttasomus grlselcapl I lus 19 2 10.52 2.56 0.598 
Synallaxls clnerascens 3 0.36 0.085 
synallaxls ruflcapllla 28 3 10.71 3.78 0.883 
Syndactyla rufosuperc I II ata 3 0.36 0.085 
Tachyphonus coronatus "1"1 7 15.90 6.22 1 . "153 
Thaluranla glaucopls 1 0.12 0.028 
Thamnoph I I us caeru I escens 15 1 6.66 1 .95 0."155 
Todlrostrum plumbelceps 1 0.12 0.028 
Tolmomylas sulphurescens 2 0.2"1 0.057 
Trlchothraupls melanops "16 3 6.52 5.98 1 .396 
Turdus ai blcollls 18 2 11 . 11 2."1"1 0.569 
Tu rdus amau rocha I I nus 1 O. 12 0.028 
Turdus leucomelas 1 0.12 0.028 
Turdus ruflventrls "lO "I 10.00 5.37 1.253 
xenops rutllans 2 0.2"1 0.057 
Zonotrlchla capensls "I 1 25.00 0.61 O. 1"12 

Entre estas espécies estão o Gaburé (Glaucldlum 

braslllanum), Jurltl-vermelha (Geotrygon montana), Gavlão-

caburé (Mlcrastur ruflcolllS), Macuru (Nonnula rUbecula) e 

a Maria-leqUe (Onychorhynchus coronatus), que são espécies 

que dificilmente podem ser observadas na mata, apresentando 

um coeficiente de consplculdade multo baixo. 

O fndlce geral de diversidade (Shannon-Wlener) para 

este método foi de 3.5118. O fndlce geral de densidade foi 

de 23.33 Indlvfduos capturados a cada 100 horas rede. O 

fndlce de recaptura geral foi de 12.19%. As recapturas 

foram consideradas no cálcUlO dos fndlces de diversidade e 

de densidade. 

Agrupando-se 05 cinco locais de mata nativa (Tabela 

FO 

13.91 
2"1.3"1 
6.95 

30."13 
3."17 

16.52 
2.60 

23."17 
2.60 

23."17 
0.86 

10."13 
0.86 
1 .73 

30."13 
13.0"1 
0.86 
0.86 

31 .30 
0.86 
2.60 
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10), obteve-se um índice de densidade populacional de 19.80 

Indivíduos capturados/recapturados a cada 100 horas rede, e 

um índice de recaptura de 8.91~. O índice de diversidade de 

Shannon-Wlener foi 2.9768. Este método permitiu a captura 

de ~O~ IndivíduOS, dos qUais 36 foram recapturados, 

resultando em um índice de recaptura nas áreas de mata 

nativa de 8.91~. A média de capturas por local foi de 80.8, 

e considerando-se as cinco áreas, foram capturadas 51 

espécies de aves, sendo que o Patinho (Platyrlnchus 

mystaceus) foi a espécie que resultou no maior número de 

capturas nas áreas de mata nativa. Os 34 Indivíduos 

capturados representam 8.86% das capturas. Também se 

destacam o Pula-pula-assoblador (Baslleuterus 

leucoblepharus), com 32 capturas e 8.6~~, o 

Sablá-laranJelra (Turdus ruflventrls), com 31 capturas e 

7.95~, o flautlm (Schlffornls vlrescens), com 27 capturas e 

7.0~~ e o Tangará-dançarlno (Chlroxlphla caudata) e o 

Tlé-de-topete (Trlchothraupls melanops), ambos com 26 

capturas, representando 6.1~%. O Olho-falso (Hemltrlccus 

dlOps) foi a espécie que apresentou o maior índice de 

recaptura em mata nativa, com 66.67\ dos Indivíduos 

recapturados. Quanto ao índice de frequêncla, o Patinho e o 

Sablá-laranJelra apresentaram o maior índice, tendo sido 

capturados em ~0.84% dos dias em que se realizaram os 

levantamentos nas áreas de mata nativa. Em seguida está o 

flautlm (SChlffornls vlrescens), com 35.21% de ocorrência, 
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TABELA 10: Relacão das espécies de aves constatadas através do método 
de captura/recaptura nos cinco locais de mata nativa, com 
seus respectivos (ndlces. 

ESPECIE 

Amaurosplza moesta 
Balllonlus balllonl 
BarlPhthengus ruflcaplllus 
Baslleuterus cullclvorus 
Baslleuterus leucoblepharus 
Batara clnerea 
campYlorhamphus trochl I Irostrls 
Celeus flavescens 
Chamaeza campanlsoma 
Chlroxlphla caudata 
GhrYSoptllus melanochloros 
Cllbanornls dendrocolaptoldes 
Conopophaga Ilneata 
Dendrocolaptes platyrostrls 
Drymoph II a fer rug I nea 
Drymophl la malura 
Oyslthamnus mental Is 
Empldonax eulerl 
Geotrygon montana 
Habla rublca 
Haplosplza unlcolor 
Hellobletus contamlnatus 
Hemltrlccus dlOps 
Lepldocolaptes fuscus 
Leptopogon amaurocephalus 
Leucochlorls alblcollls 
Nonnula rubecula 
Onychorhynchus coronatus 
Phaethornls eurynome 
Plcumnus temmlnckl I 
Plpraeldea melanonota 
Plpromorpha ruflventrls 
Platyrlnchus mystaceus 
Pyrlgl~na leucoptera 
pyrrhocoma rUflceps 
Saltator slmllls 
Schlffornls vlrescens 
Sclerurus scansor 
Slttasomus grlselCapl I lus 
Synallaxls clnerascens 
Synallaxls rUflcapllla 
Syndactyla rUfosuperclllata 
Tachyphonus coronatus 
Thalurania glauCOpls 
Thamnoph II us caeru I escens 

CAP REC 

5 
3 
1 

11 
32 

2 
2 
1 
3 

26 
1 
1 

11 
3 
2 
1 

18 
8 
1 
2 

12 
1 
6 
7 
6 
1 
2 
1 
7 
3 
1 
5 

34 
15 
13 

3 
27 

4 
17 

3 
10 

3 
7 
1 
3 

1 

2 
6 

2 

2 

4 
1 

5 

1 

4 

2 

IREC 

20.00 

18.18 
18.75 

7.69 

11. 11 

66.66 
14.28 

14.70 

7.69 

14.81 

11 .76 

FREL IDENS 

1 .364 
0.682 
0.227 
2.955 
8.636 
0.'455 
0.'455 
0.227 
0.682 
6.364 
0.227 
0.227 
2.500 
0.682 
0.'455 
0.227 
4.5'45 
1 .818 
0.227 
0.'455 
2.727 
0.227 
2.273 
1 .818 
1.364 
0.227 
0.'455 
0.227 
1 .591 
0.682 
0.227 
1.136 
8.863 
3.'409 
3.182 
0.682 
7.0'45 
0.909 
4.318 
0.682 
2.273 
0.682 
1 .591 
0.227 
0.682 

0.270 
0.135 
0.0'45 
0.585 
1 . 711 
0.090 
0.090 
0.0'45 
0.135 
1 .261 
0.045 
0.045 
0.495 
0.135 
0.090 
0.0'45 
0.900 
0.360 
0.0'45 
0.090 
0.5'40 
0.0'45 
0.450 
0.360 
0.270 
0.0'45 
0.090 
0.0'45 
0.315 
0.135 
0.0'45 
0.225 
1.756 
0.675 
0.630 
0.135 
1 .396 
0.180 
0.855 
0.135 
0.450 
0.135 
0.315 
0.0'45 
0.'35 

FO 

8.'45 
1. 40 
1.40 

18.30 
33.80 

2.81 
1.40 
1.40 
4.22 

30.98 
1.'40 
1.40 

14.08 
4.22 
2.81 
1.40 

22.53 
9.85 
1.'40 
2.81 

12.67 
1.40 

12.67 
7.04 
8.45 
1 .40 
2.81 
1.40 
8.45 
4.22 
1.40 
7.0'4 

40.8'4 
16.90 
15.49 
4.22 

36.61 
5.63 

23.9'4 
4.22 

12.67 
4.22 
9.85 
1 .40 
4.22 
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ESPECIE CAP REC IREG FREL IDENS FO 

Tolmomylas sUlphurescens 1 0.227 0.045 1 .40 
Trlchothraupls melanops 26 1 3.84 6.136 1 .215 28.57 
Turdus ai blcollls 17 1 5.88 4.081 0.810 18.71 
Turdus leucomelas 1 0.227 0.045 1 .40 
Turdus ruflventrls 31 4 12.80 7.855 1.576 40.84 
Xenops rutllans 2 0.455 0.080 1.40 

-' 

e o Pula-pula-assoblador (Baslleuterus leucoblepharus), com 

33.80~. 

Nas áreas de reflorestamento (Tabela 11), o índice 

de densidade obtido foi de 28.37 Indlvfduos capturados/ 

recapturados, e um Indlce de recaptura de 16.26%. O índice 

de diversidade nessas áreas resultou em 3.0600, tendo sido 

capturadas 47 espécies de aves. No total, foram capturados 

326 Indlviduos, obtendo-se 108.7 Indlvfduos por local, 

valor bem superior as 80.8 capturas observadas nas áreas de 

mata nativa. Oestaca-se o Tlé-preto (Tachyphonus coronatus) 

como a espécie mais abundante através deste método, sendo 

capturados 37 Indivíduos (11.61%). Em seguida vem 

Gabeclnha-castanha (Pyrrhocoma ruflceps), com 27 capturas e 

8.44", e o Patinho (Platyrlnchus mystaceus) e o 

Tlé-de-topete (Trlchothraupls melanops), ambos com 20 

capturas ou 5.80". Também aqui se observa que o maior 

índice de recaptura foi do Olho-falso (Hemltrlccus dlops), 

com 50%. Os maiores índices de frequêncla pertencem ao 

Tlé-preto (47.73% de ocorrência), seguido do Plchororé 

(Synallaxls rUflcapllla) e Gabeclnha-castanha (pyrrhOcoma 
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TABELA 11 : Relacão das espécies de aves constatadas através do método 
de captura/recaptura nos três locais de reflorestamento, e 
seus respectivos (ndlces. 

ESPEGIE GAP REG IREG FREL 10ENS FO 

AmaurosplZ8 moesta 6 1 .583 0.465 6.81 
Arremon flavlrostrls 4 1 25.00 1 .319 0.387 11 .36 
Baslleuterus cullcivorus 10 4 40.00 3.694 1 .085 20.45 
Bas I I eute rus leucoblepharus 9 1 11. 11 2.639 0.775 18.18 
GampylorhamPhus trochll Irostrls 2 0.528 0.155 4.54 
GhlroxlPhla caudata 9 1 11. 11 2.639 0.775 13.63 
Gonopophaga I I neata 14 3.694 1.085 31 .81 
Gyanocompsa cyanea 3 0.792 0.232 4.54· 
Gyclarhls gUJanensls 4 1.055 0.310 6.81 
OrymoPhlla ferruglnea 5 1 .319 0.387 9.09 
orymOPhlla malura 10 1 10.00 2.902 0.853 15.90 
Oyslthamnus mental Is 15 4 26.66 5.013 1.473 34.09 
Elaenla parvlrostrls 1 0.264 0.077 2.27 
Empldonax eUlerl 2 0.528 0.155 4.54 
Glaucldlum braslllanum 1 0.264 0.077 2.27 
Habia rublca 1 0.264 0.077 2.27 
Haplosplza unlcolor 8 2. 111 0.620 11 .36 
Hei lobletus contamlnatus 1 0.264 0.077 2.27 
Hemltrlccus dlops 12 6 50.00 4.749 1 .396 31 .81 

L: Leptopogon amaurocephalus 1 0.264 0.077 2.27 
Leptotlla verreauxl 1 0.264 0.077 2.27 
Leucochlorls ai blcollls 1 0.264 0.077 2.27 
Mackenzlaena severa 2 0.528 0.155 4.54 
Micrastur ruficollls 1 0.264 0.077 2.27 
Neopelma aurlfrons 10 4 40.00 3.694 1.085 11 .36 
Pachyramphus pOlycopterus 1 0.264 0.077 2.27 
Phaethornls eurynome 5 1 .319 0.387 11 .36 
Phyl lomylas fasclatus 1 0.264 0.077 2.27 
Plcumnus temmlnckl I 5 1 .319 0.387 11 .36 
Plpromorpha ruflventrls 7 1 .847 0.542 15.90 
Platyrlnchus mystaceus 20 7 35.00 7. 124 2.094 45.45 
Poosplza lateralls 3 0.792 0.232 4.54 
Pyrlglena leucoptera 4 1.055 0.310 9.09 
PyrrhocOma rUflceps 27 5 18.51 8.443 2.481 38.63 
Saltator s Imll I s 6 2 33.33 2.111 0.620 11 .36 

"" Schlffornls vlrescens 8 2 25.00 2.639 0.775 20.45 
Slttasomus grlselcapl I lus 2 0.528 0.155 4.54 
SynallaXls ruflcapi lia 18 3 16.66 5.541 1 .628 40.90 
TaChYPhonus coronatus 37 7 18.91 11.606 3.412 45.45 
Thamnophllus caerulescens 12 1 8.33 3.430 1 .008 20.45 
Todlrostrum plumbelceps 1 0.264 0.077 2.27 
Tolmomylas sulphurescens 1 0.264 0.077 2.27 

~ .. ~ Trlchothraupls melanops 20 2 10.00 5.805 1 .706 31 .81 
Turdus ai blcollls 1 1 100.00 0.528 0.155 2.27 
Turdus amaurocha I I nus 1 0.264 0.077 2.27 



ESPEGIE 

Turdus ruflventrls 
Zonotrlchla capensls 

GAP REG I REG 

9 
4 1 25.00 

ruflceps), ambos com 40.91\ de ocorrência. 

94 

FREL 10ENS FO 

2.375 0.698 15.90 
1.319 0.387 6.81 

Observa-se que o rndlce de densidade populacional é 

maior nas áreas de reflorestamento, tanto para o método de 

observações, como para o método de captura com 

redes-neb I I na. O mesmo não acontece com o r nd I ce de 

diversidade de Shannon-Wlener, que apresentou um valor 

maior nos reflorestamentos para o método de captura, 

enquanto que nesses mesmos locais, o rndlce foi menor para 

o método de observações. Este índice se baseia na proporção 

de Indlvrduos de cada espéCie, em relação à toda comunidade 

de aves. Quanto maior for a qUantidade de espéCies com 

poucos Indlvrduos, menor ser o índice. Isso poderia 

eXPlicar o baixo valor da diversidade para o método de 

Observações em reflorestamentos, POiS neste método o número 

de espéCies com poucos Indlvrduos registrados é mais 

frequente do que no método de captura. 

Um fato que chama atenção no índice de diversidade, 

é quando se faz a correlação deste rndlce com o número de 

espéCies em cada local, cujo coeficiente de correlação (RÕ) 

para o método de captura/recaptura foi 91.24~. Para o 

método de observações, o coeficiente de correlação fOi 

-7.85\. Observa-se que a maior frequêncla de espéCies com 
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poucos Indlvfduos registrados pode Influir no fndlce de 

diversidade, mais do que simplesmente o número de espécies. 

4.3. Composição Geral da Vegetação 

Em cada local de estudo da avlfauna foram Instaladas 

duas parcelas de 10><150 metros, totallzando 2.4 hectares, 

onde todas as árvores com mais de 30 cm de CAP 

(circunferência a altura do peito) foram Identificadas, 

tomado o CAP, altura e posição dentro a parcela. 

Nas oito áreas foram constatadas 95 espécies 

arbóreas, das quais 18 estão Identificadas somente a nfvel 

de gênero, e 5 a nfvel de famflla. As espécies não 

Identificadas a nfvel de famflla estão Inclufdas no grupo 

ftNão Identlflcadas ft . FOi constatada a presença de 38 

famfllas, sendo que as famlllas Legumlnosae, Lauraceae e 

Myrtaceae foram as que se destacaram em número de espécies 

(14, 11 e 6 espécies, respectivamente). 

A seguir estão relacionados alguns parâmetros 

referentes a vegetação, considerando-se as cinco áreas de 

mata nativa e as três áres com reflorestamento. 



área de amostragem: 2.~ ha 

número de árvores: 1589 

número de espécies: 95 

número de famfl las: 38 

área basal: 30.64~~ m2/ha 

densidade: 662 arv/ha 

diversidade (H'): 3.78438 

número de árvores mortas: 133 (8.37\) 

á r e a b a s a I ( m o r tas) : 1 . 1 656 m2/ h a 

densidade (mortas): 55 arV/ha 

GAP médio: 6~.80 em 

Altura média: 15.68 m 

96 

Gomparando-se os 5 locais de mata nativa, com os 3 

locais de reflorestamento, obteve-se as Informações da 

tabela 12. Os valores percentuais referentes ao número de 

espécies e número de famr lias que aparecem na tabela, 

referem-se ao número total de espécies e famfllas 

encontradas nas áreas de mata nativa e nos 

reflorestamentos. Seis espécies arbóreas foram observadas 

somente nas áreas de reflorestamento, embora as famfllas às 

quais pertencem estas espécies estão reresentadas por 

outras espécies nas áreas de mata nativa. As espécies 

exclusivas às áreas de reflorestamento são: Goerana 

(Gestrum IntermeeI/um) , Ganela-frade (Endllcherla 
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panlculata), Ingá-feljão (fnga marglnata), Guamlrlm-ferro 

(Myrcla hatschbach 11) , Canela-amarela (Nectandra 

grandlflora), e o EucaliPto (Eucalyptus sP.). Nas cinco 

TABELA 12: Comparação entre alguns parâmetros da composição 
florfstlca referentes as áreas de mata nativa e 
as áreas de reflorestamento. 

Espécies 
Fam r I i as 
Área Basal 
arvores/ha 
Diversidade 
CAP médio 
Altura média 

MATA NATIVA 

90 (91. 8~) 
38 (100~) 

31.8717 
837 (69.3~) 

3.2460 
58.51 em 
14.40 m 

REFLORESTAMENTO 

40 (40.8~) 
22 (57.9~) 

28.5988 
370 (30.7~) 

1 .4684 
87.50 cm 
18.10 m 

áreas de mata nativa, ocorrem 25 espécies de árvores que 

não foram registradas nos reflorestamentos. Estas espécies 

estão relacionadas na tabela 13. 

Ao se considerar os 2.4 hectares de área amostrada 

correspondentes aos oito locais, pOde-se citar algumas 

espéCies que apresentaram maior frequêncla relativa. O 

Plnhelro-do-Paraná foi a espécie de maior frequêncla 

relativa devido à sua alta densidade nas duas áreas de 

reflorestamento. Dos 185 Indlvfduos amostrados, somente 6 

ocorreram em mata nativa. Outras espéCies que se mostraram 

bastante abundantes foram: Angico (79) (Anadenanthera 

colubrlna), Camboatá (74) (Matayba elaeagnoldes), Canela 
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TABELA 13: Relação das especles arbóreas registradas apenas 
nas cinco áreas de mata nativa. 

ALAEOGARPAGEAE 
ANAGARDIAGEAE 

ANNONAGEAE 
APOGYNAGEAE 
AQUIFOLIAGEAE 
ARALIAGEAE 
BORAGINAGEAE 
CELASTRACEAE 
COMBRETACEAE 
EUPHORBIACEAE 

FLACOURTIAGEAE 

LAURACEAE 

LEACINACEAE 
LEGUMINOSAE 

MELIACEAE 

MONIMIACEAE 
MYRSINACEAE 
MYRTACEAE 

NYCTAINACEAE 
PROTEACEAE 
RUBIACEAE 
RUTACEAE 
SAPINDACEAE 

SAPOTACEAE 

S/oanea monosperma 
Litl11'aea sp. 
Se /1 in u s mo I / / s 
Ro/linfa exa/bfda 
Aspfdosperma po/yneul'um 
lIex sp. 
Scheff/el'a morototonl 
COl'dla trichotoma 
Maytenus il/clfol/a 
Terminol/a sp. 
A/chornea sid/fol/a 
Pera g/abrata 
Sapfum glandulatum 
Tetrochidfum rubrlvenium 
Casearia obliqua 
Casearia sylvestris 
Prockia cl'ucis 
Nectandra sp. 
Nectandra rlglda 
acatea sp. 
acotea dlospyrlfolla 
acotea Indecora 
Cltronella megaphyla 
Apulela lelocarpa 
Inga v/rescens 
Ma c /1 a e r I um s p . 
Machaerlum hatschbachli 
Machaerlum paragUariensi~ 
Machaerlum mlnutlflorum 
Machaerium n/ctitans 
Myrocarpus frondosus 
Paraplptadenia rigida 
Cedre/a fissilis 
Trichilfa casaretti 
Tl'lchl/ia e/aussenli 
Mollinedla c/avigera 
Rapanea ferruglnea 
Calyptl'anthes lueida 
Campomanesla xanthocarpa 
P/lnla trunclflora 
Guaplra oppos/ta 
Roupala brasiliens/s 
Alsels floribunda 
Zanthoxy/lum sp. 
Allophy//us gual'anltlans 
Dladenoptet'Ys sorbf foi la 
Chl'ysophyllum gonocarpum 
Pouteria sp. 
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SIMAROUBACEAE 
SOLANACEAE 

Plcrasma crenata 
So/anum .5{J. 

99 

STYRACACEAE 
URTICACEAE 
VERBENACEAE 

So/anum sanetae-catharlnae 
Styrax sp. 
Urera bace/fera 
Aegiphl/a se//owiana 
Vltex megapotamieus 

(70) (Clnnamomum sp.), Canela-amal'ela (50) (Nectandra 

r/g/da), Eucalipto (50) (Euca/yptus sp.),Canela-gualcá 

(47) (Ocotea pUberu/a) e a Varanelra (47) (Oracaena 

draeaenoides). O grupo das árvores mortas com 135 

Indlvfduos, e das árvores não identificadas, com 51 

Indivíduos, também mostraram uma alta frequêncla relativa. 

4.4. Composição da avlfauna por local 

4.4.1. Método: Observações 

Observando-se a Tabela 14, tem-se uma idéia geral 

da composição da avlfauna nos oito locais estudados, 

através do método de observação. A tabela mostra a 

composição taxonômlca de cada local, Indicando o número de 

espécies, famílias e ordens, e dá uma visão geral sobre a 

estrutura populacional da avlfauna, através do número de 

contatos, índice de densidade (IDENS), e o índice de 

diversidade de Shannon-Wlener (H'). Encontram-se em 

"anexos" as tabelas com os índices populacionais das 
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espéCies registradas para cada local de estudo. 

4.4.1.1. Local 1 (Nativa - Pt 225 MOR) 

Este foi o local que apresentou o maior número de 

espécies de aves (70 espécies, correspondendo a 55.12% de 

todas as espécies observadas). Também o número de contatos 

foi o maior entre os oito locais, tendo sido feitos 968 

contatos (20.78%), cor respondendo a um índice de densidade 

Igual a 56.31 Indlvfduos observados por hora. Mesmo 

apresentando o maior número de espécies, este local revelou 

o menor fndlce de diversidade de Shannon-Wlener entre os 

cinco locais de mata nativa (H'= 3.1595). Anallzando-se o 

número de contatos por espécie, Observa-se que em 21% das 

espécies ocorreram apenas 1 ou 2 contatos; este fato 

poderia explicar o baixo valor do fndlce de diversidade, 

qUandO comparado aos outros locais. 

As espéCies que apresentaram o maior índice de 

densidade e maior frequênCla relativa foram a 

Maltaca-bronzeada (Plonus maXlmlllanl), que ocorria sempre 

em bandos barulhentos e numerosos. O índice de frequêncla 

para esta espéCie foi de apenas 45%, tendo sido observada 

em 9 dos 20 dias de levantamento. Galculando-se a relação 

entre a frequêncla de observação e o índice de densidade 

populaCional (fator de distribuição FO), Obtém-se um 
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TABELA 14: Compos I ção da av I fauna po r loca I de levantamento 
para o método de observações. 

LOCAL ESP. fAMILIAS ORDENS CONTATOS 10ENS H' 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 

70 
54 
52 
54 
41 

60 
50 
55 

21 
20 
21 
19 
19 

21 
19 
20 

10 
8 
8 
7 
8 

8 
7 
6 

968 
421 
354 
640 
347 

642 
815 
472 

56.31 
24.62 
20.70 
37.58 
20.27 

37.54 
47.74 
27.08 

3.1595 
3.5715 
3.4702 
3.4272 
3.1846 

3.0132 
2.9695 
2.2929 

FIGURA 14: Número de espécies de aves observadas (ESP). (ndlce de Den
sidade Populacional (IDENS), e Indlce de Diversidade de 
Shannon-Wlener (H'x10) nos locais de estudo. 
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valor multo baixo (0.058); esta relação pode ser um 

Indicativo do padrão de distribUição de uma espéCie. Assim, 

valores baixos caracterizariam espécies que vivem em 

grupos, e valores altos Indicariam uma distribuição 

uniforme dos Indivíduos. 

A Tlrlva-de-testa-vermelha (pyrrhura frontalls) 

foi a segunda espéCie mais abundante na área, também 

observada sempre em grupos, não tão numerosos quanto a 

espéCie anterior. O índice de frequêncla de 60~ mostra ser 

uma espéCie mais estável do que P/onus maXlmllian/, dentro 

desta área. O fator de distribuição fOi de 0.085, 

observando-se mais grupos, com menos Indivíduos. A Tlrlva 

frequentava mais o nível Intermediário da mata, enquanto a 

Maltaca permaneCia nas copas mais altas do dossel. 

A terceira espécie mais abundante foi o Grlmpeiro 

(Leptasthenura setarla), sendo a espécie que apresentou o 

maior índice de frequêncla (90~). O fator de distribuição 

de 0.2813, considerado bem alto, confirma o padrão de 

distribuição uniforme em toda área. A prinCipal 

característica desta espécie é a sua total dependência com 

o Plnhelro-do-Paraná (Araucarla angustlfolla). O Grlmpelro 

foi observado exclusivamente entre os ramos ou DgrlmpasD do 

Pinheiro, e nos locais onde não havia o Pinheiro, também 

não foi constatada a presença desta ave. 

Outras três espécies que merecem destaque foram a 

Gralha-do-mato (Gyanocorax chrysOps), Tangará-dançarlno 
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(ChlroXlphla cauaata) e a Marlqulta (Parula pltlayum/). A 

Gralha do-mato foi sempre observada em grupos que variavam 

de 8 a 25 indlvfduos, apresentando um fndlce de frequêncla 

de ~O~. O Tangará-dançarlno também foi bastante frequente 

(65~), e seu registro quase sempre era devido à sua elevada 

consplculdade auditiva, principalmente na época 

reprodutiva, quando o número de Indlvfduos vocallzando era 

multo alto. A Marlqulta é uma espécie tfplca do dossel 

superior da mata, podendo ser sempre observada em casaiS. 

Apresentou o Segundo maior fndlce de frequêncla, e a 

exemplo do Tangará, também é multo conspfcua auditivamente. 

Uma espécie que se destaca em termos de fndlce de 

frequêncla, é o Pula-pula (Baslleuterus cUliclvorus), com 

70~ de ocorrência, sendo habitante tfplco de SUb-bosque 

aberto, entre 1 e 4 metros de altura. Foi observado sempre 

em grupos de 3 a 5 Indlvfduos. 

As espécies observadas exclusivamente neste local 

foram as seguintes: Araçarl-banana (Balllonlus balllon/), 

Plca-pau-rel (Campephllus robustus), Pomba-galêga (Columba 

cayennes/s), Tovacuçu (Grallarla varIa), Bem-te-vl-ladrão 

(Legatus leucophaius), Capltão-da-porcarla (Lochmlas 

nematura), Bem-te-vl (Pitangus sUlphuratus) e o Sanhaço 

(Thraupis sayaca). 
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4.4.1.2. Local 2 (Nativa - Pt 228 MOR) 

Neste local foram observadas 54 espécies de aves, 

42.52~ de todas as espécies registradas. O Indlce de 

densidade relativamente baixo em comparação com os outros 

locais foi de 24.62 Indlvlduos por hora de observação, o 

que equivale ao contato de 421 aves (9.04~ do total de 

contatos). Esta área apresentou o maior Indlce de 

diversidade entre os oito locais de estudo (H'= 3.5715). Os 

Indlces de frequênCla das espécies mostraram valores 

relativamente baixos, resultando em uma média de 18.89% de 

ocorrência. 

As espécies com maior frequêncla foram o 

Pula-pula-assoblador (Baslleuterus leucoblepharus), com 60~ 

de ocorrência, o Plchororé (Synallaxls rUflcaplla) e o 

PUla-pula (Baslleuterus cUllcivorus), ambos com 55%, e a 

Ghoca-da-mata (Thamnophllus caerulescens), com 50~. 

A GhOqulnha-llsa (OjlS/thamnus mental/s) foi a 

espécie mais abundante, tendo uma 

7.84%. A G h o qui n h a -I I s a seu t I I I Z a 

frequêncla relativa de 

podendo ser 

Indlvlduos. A 

observada 

segunda 

do 

em pequenos 

espécie mais 

sub-bOsque 

grupos, de 

abundante 

3 

foi 

a 5 

a 

Gralha-do-mato (Cyanocorax chrysops), embora tenha 

apresentado um Indlce de frequênCla de apenas 15%. As duas 

espécies de Pula-pula (Baslleuterus cullclvorus e 8. 

leucoblepharus) apresentaram praticamente a mesma 
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frequêncla relativa (5.94 e 5.70, respectivamente), além de 

estarem entre as espécies mais frequentes. 

O Tangará-dançarlno (ChlroXlphla caudata) e o 

Plchororé (Synallaxls rUflcaplla) também se destacam quanto 

à densidade neste local. 

As espécies observadas apenas neste local foram 

cinco: Periquito-verde (Brotogerls tlrlca), Gavlão-carljó 

(Buteo magnlrostrls), Plca-paU-de-topete-vermelho 

(Campephllus robustus), Verdinho-coroado (Hy/ophIIUS 

polcllot/s), e a saíra-sapucala (Tangara peruvlana). 

4.4.1.3. Local 3 (Nativa - E 208a MOR) 

o número de espécies Identificadas para esta área 

fOi de 52, representando 40.94~ do total, sendo registrados 

354 Indivíduos. Este valor co r responde ao segundo menor 

número de Indivíduos contactados (7.60~) entre os Oito 

locais estudados. O índice de diversidade de Shannon-Wlener 

resultou em 3.4702, que é o segundo maior índice. Esta 

proporcionai Idade Inversa entre densidade e diversidade, 

que também foi observada no local 2, Já era comentada por 

DIGE (1930). O índice de frequêncla apresentou um valor 

baixo (18.46%), e apenas cinco espécies tiveram este fndlce 

superior a 50%. O Pula-pula-assoblador (Baslleuterus 

leucoblepharus) foi a espécie com maior índice de 
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frequêncla (65%), e também o maior fndlce de densidade, 

pOdendo ser considerada a espécie mais típica nesta área. 

Outra espécie com alto índice de densidade e 

frequência, foi o Chupa-dente (GonOpophaga Ilneata), 

mostrou uma certa adaptação ao sub-bosque dominado 

taquara, que foi o seu ambiente caracterfstlco. 

Chupa-dente consegue se deslocar com facl I Idade 

que 

pela 

O 

no 

nemaranhadon de taquaras, e Inclusive as utl I Iza com 

frequêncla como poleiro, mesmo aquelas que se encontram em 

poSição vertical . 

A Saíra-de-papo-preto (Hemlthraupls gulra) 

apresentou uma alto fndlce de densidade, mas um baixo 

fndlce de frequêncla. O fator de distribuição desta espéCie 

foi 0.055, Indicando ser uma espéCie que se mantém em 

grupos numerosos. Na real Idade, a Safra-de-papo-preto foi 

sempre observada associada a outras espéCies de aves que 

frequentam as copas das árvores mais altas, em busca de 

ai Imento. Possivelmente, esta espéCie teve o seu índice de 

densidade subestimado, pela dificuldade de se contar com 

exatidão os Indlvfduos do grupo, que sempre se mostravam 

nervosos e agitadOS. 

O Pula-pula (BaSlleuterus cullclvorus) foi a 

terceira espéCie com maior índice de densidade. As outras 

espéCies com alto fndlce de frequêncla foram o 

Arapaçu-verde (Slttasomus 

(Gyanocorax cnrysops), 

grlselcapllus), 

e o Pltlguarl 

Gralha-do-mato 

(Gyclarhls 
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guJanensls). 

O Bico-virado (xenops rutllans) foi a única 

espécie encontrada exclusivamente neste local. 

4.4.1.4. Local 4 (Nativa - Pt 207c MOR) 

No local 4 foram observadas 54 espécies de aves 

(42.52~) e feitos 640 contatos representando 13.74~. O 

fndlce de densidade de 37.58 Indlvfduos por hora de 

observação fOi o segundo maior fndlce, considerando-se 

apenas os cinco locais de mata nativa. O fndlce de 

diversidade (H') foi 3.4272. O fndlce de frequêncla médiO 

de 29.35% pode ser considerado relativamente alto. As duas 

espéCies de Parul Idae, pula-pula (8aslleuterus cullclvorus) 

e o PUla-pula-assobiador (8. leucoblepharus) foram as 

espéCies mais comuns neste local, apresentando elevados 

fndlces de frequêncla e de densidade. 

A Gralha-do-mato (Cyanocorax chrysops) também se 

mostrou abundante, embora pouco frequente. O mesmo se pode 

dizer da Tlriva-de-testa-vermelha (Pyrrhura frontalls), que 

teve 5,78~ de frequêncla relativa, e 35~ de ocorrênCia na 

área. 

Duas espéCies bastante frequentes foram o Arapaçu 

verde <Slttasomus grlselcapllus) e o Flautlm (SCh·lffornls 

vlrescens), respectivamente com 95 e 75~ de ocorrênCia. 
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Gomo no local 3, aqui também o Ghupa-dente (GOnopophaga 

I/neata) mostrou altos fndlces de frequêncla e de 

densidade, sendo que esta área apresenta a mesma 

caracterfstlca de sub-bosque dominado por taquara e 

capim-navalha. É Interessante observar que esta espécie foi 

observada em todos os locais de estudo, mas se sobresal 

visivelmente nos locais com predominância da taquara. 

As espécies observadas apenas neste local foram 

o Arapaçu-belja-flor(Gamp/lorhamphus trochlllrostrls) e o 

Benedito (Melanerpes flavlfrons). 

4.4.1.5. Local 5 (Nativa - Aa 207b MOR) 

De todas as áreas estudadas esta foi a que 

apresentou a maior pobreza tanto em número de espécies 

(41), como em número de contatos (347), resultando em um 

fndlce de densidade de 20,27 Indlvfduos por hora de 

observação. Gurlosamente, o fndlce de diversidade (H'= 

3.1846) pode ser considerado alto, se comparado com 

do local 1, que resultou em 70 espécies de aves. O 

de frequênCla médio foi de 22.19% de ocorrência. 

aquele 

fndlce 

Gomo na área anterior, aqui também predominam as 

duas espécies de Parulldae. O Pula-pula (Baslleuterus 

cullc/vorus) teve 12.97% de frequêncla relativa e 70% de 

ocorrência, enquanto que o Pula-pula-assobiador (B. 
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leucoblepharus) teve 11.24% de frequêncla relativa e 90% de 

ocorrência. Fazendo-se uma análise do fator de distribuição 

destas duas espécies, pOde-se confirmar o padrão de 

distribuição de grupo que ocorre em B. cullclvorus, que 

apresentou um valor mais baixo (0.266, contra 0.395, para 

B. leucoblepharus). 

O Arapaçu-verde (Slttasomus grlselcapllus) também 

manteve altos fndlces de densidade e de frequêncla (8.07% e 

90%), como ocorreu no local 4, embora os dois locais tenham 

caracterfstlcas estruturais totalmente distintas. A 

Tlrlva-de testa-vermelha (Pyrrhura frontalJs) foi pouco 

freqUente (15%), mas apresentou uma densidade relativamente 

alta. 

Três espéCies de aves 

restr I tas a este loca I: Esta I ador 

tiveram 

(CorythOpJs 

observações 

delalandl ), 

Borboletlnha-do-mato (Phyloscartes ventralls) e a corrufra 

(Troglodytes aedon). 

4.4.1.6. Local 6 (Araucarla - 208b MOR) 

Neste local de reflorestamento com Araucaria 

angustlfolla registrou-se o segundo maior número de 

espéCies de aves: 60 espécies, e 642 Indlvfduos contactados 

(13.78%). O fndlce de densidade foi alto, com 37.54 

registros por hora de observação. O rndlce de diversidade 
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de 3.0132 foi baiXo, se comparado com todos os oito locais, 

mas entre as tres áreas de reflorestamento, foi o valor 

mais elevado. O índice de frequêncla médio calculado foi 

22.36% de ocorrência. 

É nftlda a predominância de ~ espécies de aves: o 

Grlmpelro (Leptasthenura setar/a), o Pula-pula 

(Bas//euterus CUlic/vorus), a Safra-de-papo-preto 

(Hem/thraup/s gu/ra) e o Tecelão (eac/cus Chrysopterus). 

O Grlmpelro pode ser considerada a espécie mais 

caracterfstlca neste ambiente, pela presença abundante da 

Araucar/a angust/folla. Sua frequêncla relativa foi de 

20.72~, e nos 20 dias de levantamento, s6 não foi observada 

em um dia (fndlce de frequêncla de 95~). 

A segunda espéCie mais comum, foi o PUla-pula, 

que apresentou o maior fndlce de frequêncla, 100%, sendo 

observado em todos os dias, e 12.15% de frequêncla 

relativa. Esta espéCie foi altamente beneficiada pela 

presença de um SUb-bosque bem desenvolvido e denso. 

A Safra-de-papo-preto foi observada em apenas 5 

dias de levantamento, mas se destaca pelo comportamento de 

grupo, visitando a área esporadicamente, em bandos 

numerosos. Estes grupos frequentam sempre as copas mais 

altas do Angico (Anadenanthera colubrlna), que divide o 

dossel superior da floresta com a Araucarla angust/folla. A 

ausência dO Angico certamente comprometeria a presença da 

sarra-de-papo-preto, e de outras espéCies de Thraupldae. 
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o Tecelão, com uma frequêncla relativa de 6.07~ 

foi a quarta espécie em número de Indivíduos, com um índice 

de frequêncla de 65~, considerado alto se comparado com os 

outros fndlces. 

Este local teve 3 espécies exclusivas: Tico-tico 

do-mato (Arremon flav/rostrls), Petrlm (Synal/ax/s 

frontal/s) e o Bentererê (Synallaxls SPIX/). 

4.4.1.7. Local 7 (Araucarla - 4d TRI) 

Nesta área de reflorestamento com Araucarla 

angUstlfol/a registrou-se 50 espécies de aves (39.37~), e 

815 Indivíduos observados. Foi o segundo local com a maior 

densidade, apresentando um rndlce de 47.74 aves por hora de 

observação. A diversidade, expressa pelo índice de 

Shannon-Wlener foi de 2.9695, considerado baixo. 

A exemplo do que ocorreu no local 6, aqui também 

predominam poucas espécies. Os maiores índices de 

frequênCla são do Grlmpelro (Leptasthenura setarla), com 

100~, o PUla-pula (Baslleuterus CUIIClvorus), com 90%, e o 

Tecelão (Cac/cus chrysopterus), com 75%. Estas mesmas tres 

espécies, também estão entre as mais numerosas, 

apresentando respectivamente, 22.82%, 10.92% e 5.15% como 

frequênCla relativa. 

A Gralha-da-mato (Cyanocorax chrysops) também 
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apresentou alta frequênCla relativa ( 1 O .43'70 ) , sendo 

observada em 11 dias de levantamento. Esta espécie podia 

ser detectada auditivamente na região, constatando-se 

vários grupos, todos frequentando transitoriamente os 25.9 

hectares formados pelos talhões de Araucaria angustlfolla. 

Deve-se ressaltar a total ausência da Safra-de 

papo-preto (HemlthrauPls guJra) nesta área, tendo esta es

pécie sido tão comum na outra área de Araucarla. Sem dúvida 

Isto se deve à Inexistência de espécies arbóreas no dossel 

superior, como o Angico (Anadenanthera colubrJna). Nesta 

área, a Araucarla angustlfolla é o único elemento do dossel 

superior. O Gavlão-carrapatelro (Mllvago chlmachlma), Fru

xu (Neopelma aurlfrons) e o ouete (Poosplza lateraJIS) 

foram as três espécies que ocorreram apenas neste local. 

4.4.1.8. Local 8 (Eucalipto - 210a MOR) 

Este foi o único local de reflorestamento com 

EucaJyptus sp. estudado. Foram observadas 55 espécies de 

aves (43.31'70), e 472 Indlvfduos registrados. O Indlce de 

diversidade foi o mais baixo de todos os 

2.2929). Também foi baixo o valor do Indlce de 

locais (H'= 

frequênCla 

médio (19.18%>. Este Indlce Já se mostra 

entre as espécies, se comparado com as 

Araucarla. A predominância do Pula-pula 

mais homogêneo 

duas áreas de 

(Baslleuterus 
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cullclvorus), 70%, Pltlguarl (Cyclarhls gujanensls), 65% e 

da ChoqUlnha-1 Isa (Oysithamnus mentalls), 65%, não é tão 

acentuada como nas outras áreas de reflorestamentos. 

A qui a e s p é c I e ma I s a b u n d a n t e f o I a S a f r a - de - p a p o 

preto (HemlthrauPls gulra), representando 11.65% das 

espéCies. Mais uma vez, Observa-se a ocorrência desta 

espéCie associada a árvores de grande porte, Inclusive o 

própriO Eucalyptus sp. que era bastante frequentado pelos 

grupos mistos, a procura de alimento. O Pula-pula 

(Baslleuterus cullclvorus) também foi multo abundante, com 

8.05% de frequêncla relativa. 

Observa-se pela primeira vez, a alta densidade do 

PerlqUltão (Aratlnga leucophtalmus), que fora observado 

apenas em um dia de observação (índice de frequêncla de 

5%). O grupo foi estimado em 35 IndivIduas, que estavam 

pousadOS nas copas dos eucaliptos mais altos. 

O Plchororé (Synallaxls ruflcaplla) e a 

Choqulnha-Ilsa (Oys/thamnus mentalls) também podem ser 

citadas como relativamente comuns. O Plchororé se 

multo bem do sub-bosqUe seco e Intrincado 

característico nas áreas de eucalipto. 

utiliza 

que é 

As espéCies exclusivas para este local foram 

Bandeirinha (Chlorophonla cyanea), Currlquelro-do-chão 

(Cllbanornls dendrocolaptoldes) e o Enferrujado (Empldonax 

eulerJ). 



4.4.2. Método: Captura/recaptura 

Na tabela 15 podem ser 

relativos à avlfauna para cada 

levantamento, utl I Izando-se o 

recaptura. 

observados 

um dos oito 

método de 

4.4.2.1. Local 1 (Nativa - Pt 225 MOR) 
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os Indlces 

locais de 

captura e 

Entre os cinco locais de mata nativa estUdados, 

este foi o local que apresentou o maior número de 

Indlvlduos capturadOS: 103 aves, representando 27 espécies. 

O fndlce de recaptura foi o mais baixo de todos locais, 

Incluindo as áreas de reflorestamento. As quatro únicas 

espécies recapturadas foram o Pula-pula-assoblador 

(Bssileuterus leucoblephsrus), Tangará-dançarlno 

(Chlroxlphla csudata), Arapaçu-raJado (LePldocolsptes 

fuscus) e o Sablá-Iaranjelra (Turdus ruflventrls). Embora 

as quatro espécies tenham sido recapturadas apenas uma vez, 

o Arapaçu-raJado apresentou o maior Indlce de recaptura, 

devido ao baixo número de capturas em relação as outras 

três espéCies. 

O Tangará-dançarlno e o Sablá-Iaranjelra foram as 

espéCies mais abundantes, apresentando uma frequêncla 

relativa de 15.89% e 10.28% respectivamente. A terceira 
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TABELA 15: Gompos I ção da av I fauna po r loca I de I evantaménto 
para o método de captura/recaptura. 

LOGAL ESP fAM GAP REG 

1 
2 
3 
.:t 
5 

6 
7 
8 

27 
22 
31 
27 
23 

31 
26 
33 

12 
10 
1 1 
1 1 
10 

1 1 
10 
13 

GAP: capturas 
REG: recapturas 

103 
5.:t 
89 
89 
69 

13.:t 
105 

87 

.:t 
5 
8 

15 
.:t 

13 
27 
13 

IREG 

3.88 
9.26 
8.99 

16.85 
5.80 

ESP.REG 

.:t (1.:t.8~) 
3 (13.6~) 

8 (25.8-.) 
8 (29.6%) 
.:t (17 . .:t%) 

9.70 9 (29. O~) 
25. 71 12 (.:t6. 1 % ) 
1.:t.9.:t 7 (21.2%) 

IREG: fndlce de recaptura (REGx100/GAP) 

10ENS 

2.:t.88 
13.66 
23.2.:t 
20.33 
16.10 

3.:t.2.:t 
30.91 
23.10 

H' 

2.9669 
2.7966 
3.1828 
3.0638 
2.8738 

3. 197.:t 
2.8252 
3 ~ 1572 

ESP.REG: espécies recapturadas e porcentagem para o local 
10ENS: capturas + recapturas a cada 100 horas rede 
H': rndlce de diversidade de Shannon-Wlener 

FIGURA 15: Numero da aspeeias da aves capturadas (ESP), indica da Densidada 
Populacional (lDENS) a Indica da Dlversldada da Shannon-Wlener 
(Hx10) nos locais de estudo. 
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espécie mais abundante foi o Tlé-de-topete (Trlcnotnraupls 

melanops), com 7.18~. 

Quanto ao f nd I ce 

Tlé-de topete (16.67~), o 

de frequêncla, destacam-se 

Sablá-Iaranjelra (16.67~), 

o 

o 

Flautlm (Scnlffornis vlrescens), com 1D~ e o Patinho 

(PlatyrlnCnUs mystaceus), com 10% de ocorrência. O índice 

de frequêncla médio entre as 27 espécies capturadas foi de 

17.53~. Analisando-se simplesmente os fndlces, pOde-se 

citar o Sablá-Iaranjelra e o Tlé-de-topete como as espécies 

mais típicas deste local, considerando-se este método de 

levantamento. 

Quatro espécies foram capturadas exclusivamente 

neste local: Araçarl-banana (Balllonlus balllon/), 

Jurltl-vermelha (Geotrygon montana), Bico-virado (xenops 

rutllans) e o Vira-folhas-vermelho (Sclerurus scansor). As 

duas primeiras espécies podem ser consideradas como tendo 

baixa probabilidade de serem capturadas em redes neblina 

com malha de 36 mi I {metros, devido ao porte relativamente 

grande. Foram capturados 3 Indlvfduos de Araçarl-banana na 

mesma rede, sendo que outras 3 aves encontravam-se multo 

próximos ao local, vocallzando Intensamente. 

1.1.2.2. local 2 (Nativa - Pt 228 MOR) 

Gonslderando-se os oito locais estudados, este 
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foi O mais npobre n em diversidade (H' = 2.7966) e em 

densidade de aves (13.66 IndivídUos capturados a cada 100 

horas rede) utl I Izando-se este método. Glnquenta por cento 

das espécies apresentaram apenas 1 Indivíduo capturado, e 

este fato resultou no baixo índice de diversidade. Foram 

capturados 54 Indlvfduos, pertencentes a 22 espécies. O 

índice de recaptura de 9.26%, apesar de não ser o mais 

baixo, representa somente três espécies recapturadas: 

Pula-pula-assoblador (Baslleuterus leucoblepnarus), com 50% 

dos Indivíduos recapturados, a Ghoqulnha-I Isa (Dysitnamnus 

mentalls), com 25% e o Flautlm (Schlffornls vlrescens) com 

20%. 

As três espécies mais abundantes também 

apresentaram os maiores rndlces de frequêncla, podendo ser 

consideradas as espéCies mais características do local: 

Sablá-laranJelra (Turdus rUflventrls) com 40% de ocorrência 

e frequêncla relativa de 10.17%, Pula-pula-assoblador 

(Baslleuterus leucoDlepnarus), com 33.33% de ocorrência e 

15.25% de frequêncla relativa, e o Flautlm (Schlffornls 

vlrescens), com 33.33% de ocorrência e 10.17% de frequênCla 

relativa. A Choqulnha-Ilsa (Dys/tnamnus mentalls) e o 

Patinho (Platyrincnus mystaceus) também podem ser 

consideradas espéCies características. o índice de 

frequênCla médio para o local foi de 15.45%, considerada a 

média mais baixa entre os oito locais. 

A Vi~va (Plpraeidea melanonota) e o Ouete 
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(Poosplza /ateralls) foram as duas espécies capturadas 

somente neste local. 

4.4.2.3. Local 3 (Nativa - E 208a MOR) 

Este local apresentou o maior número de espécies 

capturadas entre as áreas de mata nativa, com 31 espécies e 

um fndlce de diversidade de 3.1828. Foram capturados 89 

Indlvfduos, dos qUais 8 foram recapturados. O fndlce de 

densidade de 23.24 capturas a cada 100 horas rede foi o 

segundo maior fndlce para mata nativa. 

Observa-se uma certa homogeneidade no número de 

capturas, que variou entre 1 e 9 capturas. Em termos de 

frequênCla relativa, pOde-se dizer que três espécies tendem 

a se destacar: Pula-pula-assoblador (Baslleuterus 

leucob/epharus), com 9.28%, e o Patinho (P/atyrlnchus 

mystaceus) e o Sablá-colelra (Turdus a/blcol/ls), ambos com 

8.25%. O Patinho e o PUla-pula-assoblador também se 

destacam quanto a frequêncla de ocorrência, com 50% e 42.9% 

de ocorrência, respectivamente. Este local 

frequêncla de ocorrência média de 18.89%. 

O maior fndlce de recaptura 

Gabeclnha-castanha (PyrrhOComa ruflceps), 

apresentou uma 

ocorreu para o 

com 100%, pelo 

simPles fato de o único Indlvfduo capturado também ter sido 

recapturado. Todas as 8 espécies recapturadas neste local 
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tiveram apenas um Indlvfduo recapturado. 

As espéCies capturadas exclusivamente neste local 

foram o Matracão (Batara clnerea) e Macuru (Nonnula 

rubecula). O Matracão é uma espécie de porte avantajado que 

frequenta preferencialmente o SUb-bosque, e a sua captura 

pode ser considerada acidentai I pOis em função do portei a 

probabl I Idade de captura é baixa. 

4.4.2.4. Local 4 (Nativa - Pt 207c MOR) 

Neste local foram capturadas 27 espécies de aves , 

apresentando um índice de diversidade de 3.0638. Dos 89 

Indivíduos capturados I 15 foram recapturados , resultando em 

um fndlce de recaptura de 16.85%, o maior fndlce entre os 

cinco locais de mata nativa. Quase trinta por cento das 

espécies capturadas foram recapturadas. Nota-se que neste 

local ocorreu um maior número de Indlv(duos recapturados 

por espécie; em duas espécies, todos os três Indlvfduos 

capturados foram recapturados (Hemltrlccus dlops, e Turdus 

ruflventrls). 

O Pula-pula-assoblador (Baslleuterus 

leucOblepharus), Pula-pula (8. CUllclvorus) o Patinho 

(Platyrlnchus mystaceus), e o Gabeclnha-castanha 

(Pyrrhocoma rUflceps), foram as quatro espécies mais 

abundantes. As duas espécies de Baslleuterus também estão 
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entre as três espécies com maior fndlce de frequênCla 

(53.85% para B. cullclvorus e 

leucoblepharus). O Arapaçú-verde 

grlselcaplllus), também apresentou um alto 

f r e quê n c I a, c om ~6. 15% d e o c o r r ê n c I a. O I o c a I "1 

o maior fndlce de frequêncla entre 

estudo, com 23.08% de ocorrência 

ocorreu para o método de observação. 

os oito 

méd I a, o 

para B. 

<Slttasomus 

fndlce de 

apresentou 

locais de 

que também 

O Plca-pau-verde-barrado (Chrysoptllus 

melanochloros) foi a ónica espécie capturada exclusivamente 

neste local, e a Choqulnha-lIsa (Oys/thamnus mental/s) foi 

uma espécie que não foi capturada aqui, mas que foi 

registrada em todos os outros sete locais, através deste 

método. 

~."1.2.5. Local 5 (Nativa - Aa 207b MOR) 

Este foi o segundo local que apresentou o menor 

número de espécies capturadas, confirmando a baixa 

diversidade e densidade que já haviam sido observadas para 

o outro método de levantamento empregado. O (ndl,ce de 

densidade foi de 16.1 Indlvfduos capturados a cada 100 

horas rede, sendo capturados 69 IndlvfdUOs. Destes, apenas 

"1 foram recapturados, resultando em 5.8% de recaptura, o 

segundo fndlce mais baixo entre os locais de lavantamento. 
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o número de capturas por espécie variou de 1 a 8, 

e quanto 

espécies: 

à frequêncla relativa, destacaram-se quatro 

Patinho (PlatyrlnChus mys taceus) e 

Clgarrlnha-do-mato (Haplosplza unlcolor), com 8 capturas, e 

o Tlé-de-topete (Trlchothraupls melanops), com 7 capturas. 

O Patinho e o Sablá-Iaranjelra (Turdus ruflventrls) tiveram 

os maiores fndlces de frequêncla, ambos com 42.86% de 

ocorrência. O cálculo da frequêncla de ocorrência média 

resultou em 19.56%. 

A Choqulnha-Ilsa (Dys/thamnus mentalis), foi a 

espéCie que teve o maior fndlce de recaptura (50%). As 

outras espéCies que tiveram recaptura foram o 

PUla-pula-assoblador (Baslleuterus leucoblepharus), Patinho 

(Platyrlnchus mystaceus), e o Flautlm (Schlffornls 

vlrescens). 

O 

Maria-leque 

Plca-pau-Iolro 

(OnYChOrhynchus 

(Geleus 

coronatus) 

flavescens) e a 

foram as duas 

espéCies capturadas apenas neste local. Inversamente, este 

foi o único local onde não foi capturado o Chupa-dente 

(GonopoPhaga Ilneata), provavelmente por apresentar um 

sub-bosque multo aberto, sem a presença de taquara. 

4.4.2.6. Local 6 (Araucarla - 208b MOR) 

O loca I se I s é uma área de ref I orestamento com 
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Araucarla angustlfolla , que apresentou o maior número de 

capturas entre todas as áreas de estudo. Foram capturados 

134 Indlvíduos , representando 31 espécies de aves. O índice 

de diversidade de Shannon-Wlener (H' = 3.1974) também foi o 

mais alto de todos. Treze indlvfduos , pertencentes a 9 

espécies foram recapturados. O Sablâ-colelra (Turaus 

alblcollls), apresentou 100% de recaptura, e o Pula-pUla 

(Baslleuterus cullclvorus), 40%. 

As duas espécies mais abundantes neste local 

foram o Cabecinha-castanha (Pyrrhocoma ruflceps) e o 

Tlé-preto (Tachypnonus coronatus), com 8.84% e 7.48% de 

frequêncla relativa, respectivamente. Não há um destaque 

significativo para estas duas espécles , pois o Plchororé 

(Synallaxls ruflcaplla), o Flautlm (Schlffornls vlrescens) 

e o Tlé-de-topete (Trlcnotnraupls melanops), apresentaram a 

terceira maior frequêncla relativa (6.12%). O fndlce de 

frequêncla também foi o mais alto para Cabeclnha-castanha 

(50%), o Flautlm (50%) e para o Tlé-preto (43.7%). O fndlce 

de frequêncla médio foi de 21.17%, o segundo maior índice. 

Este foi o único local que não apresentou 

espéCies capturadas exclusivamente na área , Isto é, todas 

as espéCies constatadas aqui, também foram constatadas em 

pelo menos um dos outros locais de estudo. 
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4.4.2.7. Local 7 (Araucarla - 4d TRI) 

Este também é um local de reflorestamento com 

Araucarla angustlfolla, onde foram capturadas 26 espécies 

de aves. Dos 105 Indlvfduos capturados, 27 foram 

recapturados. Este fndlce de recaptura de 25.71% foi o mais 

alto fndlce entre todos os locais estudados; 46,1% das 

espécies foram recapturadas. O índice de densidade de 30.91 

Indlvfduos capturados por 100 horas rede é o segundo maior 

f nd I ce. 

Observa-se que quatro espécies se destacam 

nitidamente quanto ao número de capturas: o Tlé-preto 

(Tachyphonus coronatus), com 21 Indlvfduos capturados, 

15.9%, Gabeclnha-castanha (pyrrhocoma ruflceps), com 16 

capturas, o Patinho (Platyrlnchus mystaceus), com 15 

capturas, e o Fruxu (Neopelma aurlfrons), com 14 capturas. 

A quinta espécie apresentou 6 capturas (T/é-de-topete). O 

fndlce de frequência médio para este local foi de 18.46%, 

sendo que os maiores fndlces de frequêncla foram do 

Tlé-preto (60%), e do Gabeclnha-castanha (46.7~). 

Para o fndlce de recaptura surpreendentemente 

alto, colaboraram 12 espécies de aves. Destacam-se o 

Pula-pula (Baslleuterus cullclvorus), Olh~-falso 

(Hem/trlccus dlops), e o Trinca-ferro <Saltator slm/lls), 

todos com 66.67% de recaptura. 

As espécies que foram capturadas somente neste 



local são três: 

fruxú (Neopelma 

amaurochallnus). 
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Gavlão-caburé (Hlcrastur ruflcolls), o 

aurlfrons) e o Sablá-poca (Turáus 

O porte do Gavlão-caburé pode ser 

considerado grande para ser capturado em uma malha de 36 

mi I fmetros. De fato, a sua captura se deu apenas por um dos 

tarsos, estando o restante do corpo totalmente livre. 

O Fruxú é uma espécie que merece menção, pois a 

sua permanência exclusivamente nesta área é um fato 

curiOSO, principalmente por ter sido constatada também pelo 

método de observações, com exclusividade neste local. 

Apesar de não estar presente na área na estação de verão, 

apresentou o quarto maior índice de frequêncla relativa 

(10.61~), e o quarto maior indlce de densidade (3.28 

indivídUOS capturados a cada 100 horas rede). O flautlm 

(Schlffornls vlrescens) foi capturado em todas as áreas de 

estudo, exceto neste loca I. 

4.4.2.8. Local 8 (Eucalipto - 210a MOR) 

Esta área formada por reflorestamento com 

Eucalyptus sp. apresentou o maior número de espéCies 

capturadas: 33 espéCies, e 87 Indivíduos capturados. O 

índice de densidade de 23.1 Indivíduos capturados a cada 

100 horas rede foi o mais baixo para 05 locais de 

reflorestamento. Sete espéCies foram recapturadas, num 
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to t a I de 13 I n d I v f duo s. O f n d I c e d e r e c a p t u r a f o I 1 q . 9""' . 

Aqui também se destacam duas espécies quanto à 

frequêncla relativa: o Tlé-preto (TaCnypnonus coronatus), 

com 12'L, e a GhOqulnha-llsa (Dys/tnamnus mentalls), com 

10""'. O terceiro maior valor para frequêncla relativa é de 

7""', para o Plchororé (Slnallaxls ruflcaplla), e o 

Tlé-de-topete (Trlcnothraupls melanops). O fndlce de 

frequêncla médio resultou em 18.88""'. A Ghoqulnha-Ilsa foi a 

espécie mais frequente, apresentando 61.5Q% de ocorrência. 

Em segUida vem o PIChororé, com Q6.15%. 

O Olho-falso (Hemltrlccus dlops) apresentou um 

fndlce de recaptura de 150%, Indicando que todos os 

Indlvfduos capturados foram recapturados, e um deles, 

sofreu recaptura múltipla, sendo recapturado mais de uma 

vez. O Tlco-tlco-do-mato (Arremon flavlrostrls) também teve 

um fndlce de recaptura elevado (50%). 

Três espécies de aves foram capturadas somente 

nesta á rea de ref I o restamento com euca I I pto: 

Guaracava-de-blco-curto (Elaenla parvlrostrls), o Gaburé 

(Glaucldlum braslllanum) e o Tororó (Todlrostrum 

plumbelceps). Este foi o único local em que não foi 

capturado o PUla-pula-assoblador (Baslleuterus 

leucoblepnarus), que foi uma das espécies com maior fndlce 

de captura, considerando-se todos os locais. 
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4.5. Composição da Vegetação por Local 

As Informações básicas relativas à vegetação podem 

ser observadas na tabela 16. Estas Informações sintetizam 

os dados coletados em campo, de acordo com a técnica de 

coleta descrita em Material e Métodos. 

O fndlce de Valor de Importância proposto por CURTIS 

(1959) representa uma maneira de se agrupar os dados de 

Abundância, Dominância e Frequêncla relativas, em um único 

fndlce, dando uma informação mais abrangente sobre a 

estrutura flor{stlca do local (GALVÃO, 1989). 

Em "anexos" são apresentadas as tabelas dos fndices 

de Valor de Importância (IVI), para cada um dos locais de 

estudo. Estas tabelas relacionam as espécies em ordem 

decrescente de valor de Importância. 

4.5.1. Local 1 (Nativa - Pt 225 MOR) 

Nesta área foram Identificadas 55 espécies de 

árvores com CAP superior a 30 em. O Indlce de diversidade 

de Shannon-Wlener foi o maior entre todos os locais (H' = 

3.6635), embora o número de espéCies tenha apresentado o 

segundo maior valor. AqUI observa-se a menor relação entre 

o número de árvores por espéCie (2.93 árvores para cada 

espécie). A área basal obtida neste local foi de 47.4309 
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TABELA 16: Demonstrativo de algumas caracterfstlcas 
estruturais da qua I i tat I vas quant I tat I vas e 

vegetação nos locais de estudo. 

LOC ESP DEN MOR AB-T AB-M H I ALT DAP SB% T 

1 55 631 67 47.43 3.36 3.6635 16.78 25.63 62.1 33 
2 39 956 57 18.03 0.80 3.1585 1 1 .10 14.56 43.0 1 
3 36 701 70 26.37 0.14 3.1288 14.23 19.46 56.1 98 
4 58 629 57 33.49 1. 90 3.6095 16.48 21.76 52.8 81 
6 26 1356 170 36.00 2.64 2.6698 16.92 16.86 46.6 O 

6 14 411 10 31 .90 0.13 1.1077 17.69 29.37 62.7 2 
7 12 258 3 26.21 0.03 0.8833 19.69 28.84 61 .4 30 
8 28 386 17 27.66 0.38 2.4143 17.02 25.31 78.6 36 

----------------------------------------------------------
E5P: número de espéCies; DEN: densidade (número de árvores 
por hectare) ; MOR: número de árvores mortas por hectare; 
AB-T: área basal tota I; A8-M: área basal das árvores 
mortas; H F: fndlce de diversidade de Shannon-Wlener 
ALT: altura média; DAP: diâmetro a altura do peito médiO; 
587.: fndlce de obstrução de visão de Sub-bosque; T: Densi-
dade de taquara 

FIGURA 1 t5: Num.ro d ••• p.cl •• (ESP). O.n.ldad. Populaolonal (DEN) fi 
Indlce de Dlvereldade de Shannon-Wlener (H') da vegetaçao 
nos locais de estudo. 
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m2/ h a, s e n d o que e s t e valor I n c I u I a á r e a b a s a I das á r v o r e s 

mortas, as quais Isoladas, somam 3.3613 m2/ha. Estas áreas 

basals correspondem à maior secção transversal, 

considerando-se todos os locais estudados. O 

Plnhelro-do-Paraná (Araucarla angustlfolla) foi a espécie 

que teve maior participação na composição da área 

com 16.96 m2/ha. A segunda maior área basal 

Angico-vermelho (Paraplptadenla rlglda), com 1.66 

basa I, 

f o I do 

m2/ha, 

seguida das árvores mortas. Entre as cinco áreas compostas 

por mata nativa, esta foi a que apresentou o maior diâmetro 

médio, Obtendo-se 25.53 em de DAP. A relação entre o número 

de árvores mortas e o número total de árvores foi de 12.62, 

cor respondendo ao maior valor entre os locais levantados. 

A altura média para a área foi de 15.78 metros, 

sendo que as maiores alturas médias pertencem ao 

Plnhelro-do-Paraná (Araucarla ~ngustlfolla) (30.em), 

Angico-vermelho (ParaplPtadenla rlglda) (3Dm), 

Emblra-de-sapo (Lonchocarpus gulllemlnlanus) (25m) e a 

Grápla (Apulela lelocarpa) (21m). As médias mais baixas 

correspondem as espécies formadoras do sub-bosque: a 

Varanelra (Dracaena dracaenoldes) (5m) I Machaerlum 

paraguarlense, a Canela-amarela (Nectandra rlglda) (6m), e 

a ESPlnhelra-santa (Maytenus IIlclfolla) (7m). A amplitude 

de variação da altura foi de 33 metros, sendo 38 metros a 

altura máXima, e 5 metros a altura mínima. 

O emprego da régua de obstrução de visão de 
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Sub-bosque revelou uma densidade de sub-bosque de 62.13%1 

valor superado apenas nas áreas de reflorestamento com 

Araucar/a angust/fol/a e Euca/yptus sp. A alta densidade do 

SUb-bosque resultante neste local é devido ao grande número 

de componentes arbóreos Jovens , e plantas herbáceas de alta 

massa follar. A quantidade relativamente alta 

obtida através da amostragem por parcela 

de taquara 

fixa não 

corresponde à situação real da área , pois a sua ocorrência 

se dá apenas na área de bordai penetrando até uns 25 

metros. Passando-se esta zona ecotonal I não se observa mais 

a presença da taquara. 

O Plnhelro-do-Paraná (Araucarla angust/fo/la) 

apresentou o maior IVI I basicamente em função da grande 

área basal de seus cinco Indlvfduos amostrados. O maior 

componente desta espécie apresentou um diâmetro a altura dO 

peito (DAP) de 134 em. As árvores mortas , com IVI de 25.17 1 

estão bem representadas no loca I1 tanto em termos de 

densidade (67 Indlvfduos por hectare), como em frequênCla 

de ocorrêncla , sendo o único grupo que ocorre em todas as 

seis sub-parcelas. EVldentemente , Isso Já era esperado I 

pois o conjunto de árvores mortas está representado por 

várias espécies. 

Dez espécies de árvores tiveram sua ocorrência 

registrada apenas neste local: o Taplá-guaçú (A/chornea 

s/d/fol/a), Armação-de-serra (A/seIs f/orlbunda), 

EsPlnhelra-santa (Maytenus Illclfo//a), Pimenteira (P//nla 



130 

trunclflora), Schefflera morototonl, Joá-manso (Solanum 

sanctae-catharlnae), Canemuçu (Tetrochldlum rubrlvenlum), 

Baga-de-morcego (TrlchllJa casarett/), 1. claussenll, e uma 

espécie não Identificada de Zanthoxylum. 

A relação de espéCies deste local Inclui três 

espécies Identificadas somente a nfvel de famflla, e oito a 

nfvel de gênero. 

~.5.2. Local 2 (Nativa - Pt 228 MOR) 

Aqui foram registradas 39 espécies de árvores. A 

densidade de 956 árvores por hectare é a segunda maior 

densidade, apresentando uma média de 7.36 Indlvfduos por 

espécie. Entre os cinco locais de mata nativa, este 

apresentou o menor número de árvores mortas por hectare (57 

árvores), Juntamente com o local ~. A relação entre as 

árvores mortas e o número total de árvores por hectare 

(5.96) foi a mais baixa, desconsiderando-se as áreas de 

reflorestamento. 

Apesar da densidade relativamente alta, este local 

apresentou a menor área basal: 18.0357 m2/ha. Observam-se 

baixos valores nos diâmetros; o maior diâmetro foi obtido 

da Canela-amarela (Ocotes puberula), com 55 cm de DAP, e o 

DAP médio de 14.56 cm é o mais baixo entre os oito locais 

estudados. Em relação à área basal, pOde-se citar como 



destaque o Camboatá (MataYba elaeagnoldes), 

m2/ha, e o Angico (Anadenanthera cOlubrlna), 

m2/ha. As duas espécies Juntas perfazem 28% da 
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com 2.11"16 

com 2.9"110 

área basal 

no local. A altura média também foi a mais baixa, com 11.1 

metros. POde-se citar três espécies que se destacam em 

termos de altura média: o Vassourão e o Mata-olho (Sapium 

glandulatum), com 19 metros, e o Angico (Anadenanthera 

colubrlna), com 18.8 metros. A maior altura cor responde a 

um AngiCo (Anadenanthera colubrlna), com 22 metros. A 

amplitude da variável altura foi de 18.5 metros, variando 

de 3.5 a 22.0 metros. Observa-se que há uma baixa variação 

nas alturas médias neste local, sendo multo dlfrcll se 

determinar a estratificação vertical. Considerando-se os 

dados referentes a área basal e altura, pOde-se dizer que 

este local apresenta O menor porte da vegetação. 

A densidade do sub-bosque observada aqUi também é 

baixa, obtendo-se o maior valor através da leitura com a 

régua de obstrução de visão: "12.98%. Ao contrário do que se 

nota na área anteriormente descrita, aqui estão ausentes os 

componentes herbáceos, e a qUantidade de Indlvfduos 

arbóreos Jovens também é baixo. A taquara está praticamente 

ausente na área, não ocorrendo nem mesmo na zona ecotonal. 

O fndlce de Valor de Importância (IVI) mais alto é 

do Camboatá (Matayba elaeagnoldes) (31.72), seguido do 

Angico (Anadenanthera colubrina) (25.53) e do 

Anglco-vermeltlo (Paraplptadenla rlg/da) (21.05). A primeira 
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espécie está representada na área com uma densidade de 137 

Indlvfduos por hectare, ocorrendo em todas as seis sub 

parcelas. O Angico ocorreu em apenas duas sub-parcelas, mas 

apresentou a maior área basal. As árvores mortas estão 

classificadas na sexta pOSição de acordo com o valor do IVI 

(16.09). 

Gasearla obllqua, Maria-mole (Guaplra oppos/ta) e o 

Sarandl (Termlnolla sp. ), foram as três espéCies 

reg I stradas apenas neste loca I. 

Quatro espécies foram Identificadas a nfvel de 

gênero, e apenas um indlvfduo não foi Identificado em 

campo, nem a nfvel de famflla. 

4.5.3. Local 3 (Nativa - E 208a MOR) 

Nesta área foram Identificadas 36 espécies de 

árvores, resultando em 701 árvores com GAP superior a 30 cm 

por hectare. O número de árvores mortas foi o segundo 

maior, obtendo-se uma densidade de 70 árvores mortas por 

hectare. O fndlce de diversidade de Shannon-Wlener pode ser 

considerado baixo (H' = 3.1288) se comparado às outras 

áreas de mata nativa. 

A área basal também resultou em um valor 

relativamente baixo, obtendo-se 25.3753 m2 por hectare, dos 

quais 0.1467 m2 correspondem às árvores mortas. O OAP médio 
, ' 
~ 
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foi 19.~6 cm, e o maior diâmetro observado foi de uma 

Canela-amarela (ocatea pUberula), com 63.02 centfmetros de 

DAP. Uma quantidade surpreendente de taquara pode ser 

observada neste local, obtendo-se o maior valor relativo a 

esta espécie de planta, de acordo com a metodologia 

utl I Izada. A grande densidade de taquara deve estar 

InterferindO significativamente na regeneração natural das 

espécies arbóreas e arbustivas, pOis não se observam 

plantas jovens no sUb-bosque dominado pela taquara. As 

leituras feitas com a régua de obstrução de visão Indicam 

um valor relativo Igual a 56.06%, demonstrando que o 

SUb-bosque do local é bastante denso e fechado. 

Quanto à altura, não se observa uma dominância 

significativa de nenhuma espécie em particular. Pode ser 

citado o Vassourão e o Ingá (Inga vlrescens), como as 

espécies que apresentaram a maior altura média, com 22.1~ 

metros e 22 metros, respectivamente. A amplitude de 

variação em altura foi de 28 metros. O Vassourão foi a 

espécie que apresentou a árvore de maior porte, chegando a 

30 metros de altura. As espécies de menor porte foram o 

Xaxlm (2.0 metros), e a Candlóba (Trema mlcrantha) (5 

metros), sendo que desta última, foi constatado apenas um 

Indlvfduo. 

A Canela-amarela (Ocatea puberula) foi a espécie com 

maior (ndlce de Valor de Importância (IVI), obtendo-se o 

valor relativo de 35.88. Em segundo lugar, estão as árvores 
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mortas, com IVI de 29.48, e que se apresentam na área com 

9.93~ de frequêncla relativa. A espécie mais abundante foi 

a Varanelra (Dracaena dracaenoldes), com 83 Indlvfduos por 

hectare, e 11.85~ de frequência relativa. Esta espécie foi 

a terceira em valor de IVI, e a única a ter 100% de 

frequêncla de ocorrência, Isto é, esteve presente nas seis 

sub-parcelas amostradas. 

Este local apresentou apenas uma espécie exclusiva, 

Gasca-de-tatu (Pera glabrata), POSICionada na sexta 

cOlocação por IVI, com uma densidade de 40 Indlvfduos por 

hectare. 

4.5.4. Local 4 (Nativa - Pt 207c MOR) 

A maior riqueza especfflca foi observada neste 

local, registrando-se 58 espéCies de árvores. Apesar disso, 

o fndlce de diversidade de Shannon-Wlener foi o segundo 

maior fndlce, com um valor de 3.6095. A densidade de 629 

árvores por hectare comparativamente às outras áreas de 

mata nativa é baixa, Obtendo-se também um dos mais baixos 

valores de número de árvores por espéCie: 3.28. 

A área basal de 33.4942 m2/ha é a terceira maior 

área basal entre os oito locais. Duas espéCies podem ser 

citadas como destaque em termos de área basal: o Angico 

(Anadenanthera cOIUbrlna), com 6.7249 m2/ha, e o 
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Plnhelro-do-Paraná (Araucarla angustlfolla), com 5.2522 

m2/ha. Deve ser ressaltado que a frequênCla relativa do 

Plnhelro-do-paraná é uma das menores, observando-se 3 

espécimes por hectare (0.53~), enquanto que o Angico 

apresentou 73 espéCimes por hectare (11.58%). O único 

Pinheiro amostrado dentro da parcela tinha 142 em de 

diâmetro a altura do peito, resultando em 1.7507 m2 de área 

transversal. O DAP médio neste local foi 21.75 centrmetros. 

Este local apresentou uma altura média de 15.48 

metros, sendo que apenas 19 espécies ou 32.7% mostraram uma 

altura média superior a altura média do local. O 

Plnhelro-do-Paraná foi a espécie que apresentou a maior 

altura, com 38 metros. Abaixo dela, nenhuma espécie fica 

mais evidenciada, havendo pouca variação entre as alturas 

médias. As alturas variaram de 4 a 38 metros. 

A espécie que apresentou maior IVI foi o AngiCo 

(Anadenanthera colubrlna), (IVI 

Indlvrduos mortos, (IVI = 19.07) 

= 3~.31), seguido dos 

e do Plnhelro-do-Paraná 

(IVI = 17.09). Um fato Interessante que se observa ~qUi, é 

que nenhuma espécie teve 100% de ocorrência nas 

sub-parcelas amostradas. As árvores mortas e Dracaena 

dracaenoldes, ocorreram em cinco das seis sub-parcelas, 

tendo 83.33% de ocorrênCia. Anadenanthera colubrlna, que 

fOi a espécie de maior densidade, com 73 árvores por 

hectare, teve uma frequêncla de ocorrência de apena5 50%. 

Esta espécie costuma apresentar uma distribuição agrupada e 
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restrita a determinados pontos. 

Seis espécies foram observadas com exclusividade 

neste local: Guamlrlm-ferro (Galyptranthes luclaa), 

Gltronella megaphyla, Molllneala c/av/gera, cabreúva 

(Myrocarpus fronaosus), ESPinho-agulha (Prock/a crucls), e 

a Urtiga (Urera bacclfera). 

4.5.5. Local 5 (Nativa - Aa 207b MOR) 

Dentre as cinco áreas de mata nativa, o menor número 

de. espécies e a menor diversidade foi observada aqui. Foram 

Identificadas 26 espécies arbóreas, obtendo-se um índice de 

diversidade de Shannon-Wlener Igual a 2.6698. Aqui foi 

encontrado o maior número de árvores por hectare (1356 

árvores), resultando em ume relação de 15.65 árvores para 

cada espécie. Igualmente o número de árvores mortas foi o 

mais elevado, encontrando-se 170 árvores mortas por 

hectare. Como a densidade total foi elevada, obteve-se uma 

relação nárvores mortas/total de árvores" Igual a 12.54%, 

valor superadO apenas no local 1. 

O fndlce de obstrução de visão de 

resultou em 46.54%, revelando ter o local baixa 

de sub-bosque. Ao se observar o estrato 

SUb-bosque 

densidade 

Inferior, 

percebe-se a quase Inexistência de plantas herbáceas, e na 

composição do SUb-bosque participam principalmente 
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Indlvfduos Jovens dos componentes arbóreos. No local onde 

foram abertas as trl lhas para Instalação das duas parcelas, 

a taquara está totalmente ausente, embora possa se observar 

esta espécie a uma distância aproximada de 150 metros 

abaixo da primeira parcela, na área de borda. 

Ouanto à área basal, destacam-se uma Canela 

(Clnnamomum sp.) (4.3636 m2/ha), a Canela-amarela 

(Nectandra rl9lda) (4.3639 m2/ha), a Canela-Imbuia (acotea 

pUberula) (4.3986 m2/ha) e o Angico (Anadenanthera 

colubrlna) (4.3862 m2/ha). As quatro espéCies perfazem 50% 

da área basal do local. O diâmetro a altura do peito (OAP) 

médio foi 16.86 em, considerado relativamente baixo, sendo 

que o maior OAP constatado foi de acotea pUberula, com 

53.48 em. 

O angico (Anadenanthera colUbrlna) foi a espéCie de 

maior altura média (24.74 metros), sendo também pertencente 

a esta espéCie a árvore mais alta, com 27 metros. Outra 

espéCie que se destaca quanto à altura é a Ganela-Imbula 

(acotea pUberula), com 21.5 metros de altura média. 

Considerando-se todos os 1356 Indlvfduos amostrados, 

Obteve-se uma altura média de 15.92 metros, que é a maior 

altura média entre os cinco locais de mata nativa. 

As árvores mortas, Juntamente com a Canela 

(Clnnamomum sp.), Canela-amarela (Nectandra rl9lda) e o 

Pau-bugre (Llthraea sp.) ocorreram nas seis SUb-parcelas, 

além de se constltufrem nos componentes de maior frequêncla 



relativa. Estas duas características foram decisivas 

manter as quatro espécies nas primeiras posições em 

de Valor de Importância. 
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para 

fndlce 

Uma espécie não Identificada do gênero Nectanàra foi 

observada somente neste local. Ao contrário. o Cedro 

(Ceàrela f/ssllls) ocorreu em todas as outras áreas. exceto 

neste loca I. 

'1.5.6. Local 6 (Araucaria - 2080 MOR) 

Nesta área de reflorestamento com Araucarla 

angustlfol/a. foram Identificadas 1'1 espécies arbóreas. 

Entre as áreas de reflorestamento. a maior densidade foi 

observada aqUi. com '111 árvores por hectare. obtendo-se 10 

árvores mortas por hectare. O fndice de diversidade de 

Shannon-Wlener foi 1.1077. extremamente baixo se 

às áreas de mata nativa. O local apresenta um 

bastante fechado, embora este seja baixo. A 

comparado 

sub-bosque 

medição da 

densidade de sub-bosque com a régua forneceu um valor Igual 

a 62.67% de obstrução. Em comparação aos outros sete 

locais, este valor Indica a segunda maior densidade de 

sub-bosque. A taquara está praticamente ausente, apesar do 

Intenso efeito de borda que este talhão deve sofrer. 

A área basal observada aqui foi a maior entre os 

locais de reflorestamento (31.9078 m2/ha). sendo que 96.7% 



da área basal se deve ao Plnhelro-do-Paraná 

angustlfolia) reflorestado (26.9402 m2/ha), e 

(Anadenanthera colubrlna) (3.9274 m2/ha). O DAP 
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(Araucarla 

ao Angico 

médio foi 

de 29.37 em, sendo o maior diâmetro médio de todas as áreas 

estudadas. O maior DAP observado foi de 54.75 cm, 

pertencente a um Plnhel rO-do-Paraná de 21 metros de altura. 

As espécies que se destacam quanto à altura , 

são as formadoras do dossel superlor , são o 

(Anadenanthera colubrlna), com 20.33 metros de 

e que 

Angico 

altura 

média, o Gedro (Gedrela flsslllS), com 20 metros, o 

Plnhelro-do-Paraná (Araucarla angustlfolla), com 18.7 

metros, e o Tanhelro (Alchornea trlpllnervea), com 16.2 

metros. Todas as outras 9 espéCies (constltufdas por apenas 

11 árvores) apresentaram alturas médias Inferiores a 10 

metros. O Plnhelro-do-Paraná e o Angico foram as espéCies 

que apresentaram os componentes mais altos, chegando a 22 

metros de altura. A altura média para o local foi 17.69 

metros. 

Na composição do fndlce de Valor de Importância 

destacam-se o Plnhelro-do-paraná (IVI = 183.91), e o Angico 

(IVI = 37.45). O Plnhelro-do-Paraná foi a única espéCie que 

esteve presente nas seis 

densidade de 303 árvores 

SUb-parcelas, 

por hectare 

apresentando uma 

(73.4%). O Angico 

esteve presente em 50% das SUb-parcelas, e 50 árvores por 

hectare. Em termos quantitativos, considerando-se somente 

Indlvfduos com mais de 30 cm de GAP , as demais espéCies 



apresentaram balxísslma participação, embora devessem ser 

os principais elementos componentes do SUb-bosque, através 

da regeneração natural. Esta observação também deve ser 

considerada para os outros dois locais de reflorestamento. 

4.5.7. Local 7 (Araucarla - 4d TAl) 

Neste local foi Identificado o menor número de 

espécies, Incluídas as árvores mortas (12 espécies). 

Observando-se os dados relativos a vegetação neste local 

(Tabela 32), pOde-se concluir que este é o local mais 

simplificado entre os estudados. Das 358 árvores por 

hectare eXistentes, 293 pertencem à AraucarJa angustlfolla 

reflorestada, representando 81.5% da comunidade arbórea. O 

índice de diversidade também foi o mais baixo (H' = 

0.8833). Apenas uma árvore morta fOI observada na área de 

amostragem, resultando em 3 árvores mortas por hectare. 

Entre as três áreas de reflorestamento, este foi o 

que apresentou a menor densidade de SUb-bosque, obtendo-se 

um valor de 61.43% através da régua de obstrução de visão. 

Este valor se equipara ao valor obtido no local 1 (62.13%). 

Entretanto, aqui se observam pontos específiCOS onde o 

SUb-bosque é mais denso, enquanto outros pontos apresentam 

um SUb-bosque bem aberto. A taquara ocorre apenas em metade 

da área amostrada, estando sua distribUição multo bem 
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delimitada. 

A área basal também apresentou um valor baixo 

(26.2128 m2/ha), dos quais 25.3387 m2 são constltufdos pelo 

PI nhe I ro dO-Paraná, representando 96. 7'fo da área basa I. A 

segUnda espécie de maior área basal é o Pau-toucinho 

(Vernonla angustlfolla), com 0.2381 m2/ha (0.91%). O maior 

OAP observado foi de um Plnhelro-do-Paraná, com 47.75 cm de 

diâmetro, e o OAP médio resultou em 28.84 cm. 

O Plnhelro-do-Paraná também é a única espécie 

presente no dossel superior, atingindo uma altura média de 

21.74 metros. A segunda maior altura média pertence a 

Crlúva (Clus/a sP.) e ao Vassourão, que tiveram 14 metros 

de altura média. A maior altura observada foi de 27 metros, 

para o Plnhelro-do-Paraná . 

O maior valor de IVI pertence ao Plnhel rO-do-Paraná 

(IVI = 206.72)} seguido do Pau-toucinho (Vernonla 

angustlfolla) (19.82), e da Canela-amarela (Nectandra 

grandlflora) (13.85). Esta última espéCie fOi observada 

apenas neste local. Somente o Plnhelro-do-Paraná teve 100% 

de ocorrência, enquanto que o Pau-toucinho (Vernonla 

angustlfolla) apresentou 50%. As demais espéCies estiveram 

presentes em apenas uma ou duas sub-parcelas. 

4.5.8. Local 8 (Eucal ipto - 210a MOR) 

Entre as três áreas de reflorestamento, esta foi a 
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para esta espécie foi de 26.32 metros, seguida por uma 

espéc I e não I dent I f I cada da famf I I a Compos I tae, com 20 

metros. Também se destaca a Canaffstula (Peltophorum 

dUblum), com 18 metros de altura. As demais espéCies 

apresentaram alturas médias variando de 4 a 10.75 metros. 

O fndlce de Valor de Importância classifica o 

Eucalipto em primeira posição, com IVI igual a 139.33. O 

segundo valor, de 16.77, cor responde ao Açoita-cavalo 

(Luehea dlvaricata), seguida da Canela-Imbuia (Ocotea 

puberula), com 12.26. O Eucalipto ocorreu em todas as 

sub-parcelas, e o Açoita-cavalo ocorreu em 3 sub-parcelas. 

As demais espéCies ocorreram em uma ou duas sub-parcelas, a 

exemplo do que foi observado nas outras duas áreas de 

reflorestamento. 

É Interessante observar que duas espéCies tiveram 

ocorrência restrita a este local, não sendo constatadas nem 

no loca I 3, nem no loca I 6, que estão a 300 metros de 

distância. Estas espéCies são a Canela-frade (Endllcherla 

panlCulata), e o Guamlrlm-ferro (Myrcla hatschbachll). 

4.6. Similaridade entre os Locais estudados 

Os oito locais de estudo foram agrupados dois a 

dOis, para se calcular os fndlces de similaridade de 

Sorensen e de Jaccard. Foram obtidas 28 combinações, e os 
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TA6ELA 17 : fndlces de Similaridade de Jaccard entre os 
locais de estudo para o método de capturai 
recaptura (GAP/REG) Observações (065) e 
composição florfstlca (VEG). 

LOGAIS OIST GAP/REG 065 VEG 

1-2 950 44.12 51.22 36.06 
1-5 3900 28.20 42.31 12.90 
1-4 3900 50.00 49.40 42.03 
1-3 2300 38.09 43.53 32.79 
1-6 2450 42.50 44.44 8.93 
1-7 3250 29.27 44.58 11.54 
1-8 2120 3 1 .11 44.45 20.00 
2-5 3370 25.00 35.71 23.91 
2-4 3570 40.00 50.00 26.87 
2-3 2420 35.89 47.22 36.00 
2-6 2450 40.54 46.15 9.09 
2-7 2320 26.31 50.72 7.14 
2-8 2160 25.58 47.30 31 . 11 
5-4 820 42.86 48.44 30.91 
5-3 2370 35.94 43.08 25.00 
5-6 2050 47.22 38.36 2.94 
5-7 3700 32.43 42.19 18.52 
5-8 2220 25.00 31 .51 12.19 

I,=--I 

4-3 1970 70.59 53.62 36.06 
4-6 1670 54.05 54.05 12.50 
4-7 4350 39.47 55.22 15.38 
4-8 1920 37.21 55.71 27.59 
3-6 300 56.41 47.37 9.52 
3-7 4050 46.15 52.24 16.22 
3-8 300 43.18 57.35 26.67 
6-7 4070 51.35 54.92 15.00 
6-8 310 47.61 61. 97 23.33 
7-8 3870 38.09 54.41 9.68 

dois fndlces calculados separadamente para 05 dois métodos 

empregados no levantamento da aVlfauna, e para vegetação. 

Também foram consideradas as distâncias entre 05 oito 

locaiS, para se determinar se este fator poderia Influir na 

similaridade. 

As tabelas 17 e 18 relacionam as 28 combinações 
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possfvels, com as distâncias entre os locais, e os fndlces 

de similaridade (respectivamente os fndlces de Jaccard e 

Sorensen). Os doiS fndlces de similaridade mostram que os 

locais mais semelhantes. considerando-se o método de 

captura/recaptura. são o local 3 com o local 4, e o local 3 

com o local 6. Os locais que apresentaram a menor 

similaridade para este métOdO. foram os locais 2 com 5, e 

os locais 2 com 8. Para estas duas combinações. também 

foram obtidos os fndlces mais baixos pelo métOdo de 

observação. Os fndlces mais elevados para este método foram 

observados entre os locais 3 e 8, e os locais 6 e 8. Para 

vegetação, os locais 1 e 4 apresentaram o maior fndlce de 

Similaridade, enquanto que o menor fndlce foi observado 

entre os locais 5 e 6. 

Observa-se que os fndlces de Sorensen e de Jaccard 

apresentam uma alta correlação positiva quando comparados 

para um mesmo métOdO de levantamento ou grupo. A comparação 

entre os dois fndlces para o grupo das aves resultou em um 

coeficiente de correlação para o métodO de captura 

recaptura IgUal a 0.9561; para o método de observações, 

0.9925. e para a vegetação, 0.9968. 

Ao se comparar os métodos de levantamento ou grupos 

distintos para um mesmo fndlce (Sorensen ou Jaccard), não 

se obteve coeficientes de correlação elevados. Os maiores 

coeficientes foram observados para os dois fndlces. ao se 
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TABELA 18 : índices de Similaridade de Sorensen entre os 
locais de estudo para o método de capturaI 
recaptura (CAP/REC), Observações (OBS) e 
composição florfstlca ( VEG ) . 

LOCAIS OIST GAP/REG OBS VEG 

1-2 950 61.22 67.74 53.01 
,''--' 

1-5 3900 44.00 59.46 22.85 
1-4 3900 66.67 66.13 59.18 
1-3 2300 55.17 60.66 49.38 
1-6 2450 59.65 61.54 16.39 
1-7 3250 42.86 61.67 20.69 
1-8 2120 47.45 57.60 33.33 
2-5 3370 40.00 52.63 38.59 
2-'1 3570 57 . 1 '1 66.66 42.35 
2-3 2420 52.83 64.15 52.94 
2-6 2450 57.69 63.16 16.67 
2-7 2320 5'1.05 67.31 13.33 
2-8 2160 40.7'1 6'1.22 47.45 
5-4 820 60.00 65.26 47.22 
5-3 2370 62.96 60.21 40.00 
5-6 2050 64.15 55.45 5.71 
5-7 3700 48.98 59.34 31.25 

("" 
5-8 2220 40.00 47.92 21.7'1 
4-3 1970 82.76 69.81 53.01 
4-6 1670 70.17 70.18 22.22 
'1-7 '1350 56.60 71.15 26.67 
4-8 1920 5'1.24 71.56 43.2'1 
3-6 300 72.13 64.29 17.39 
3-7 '1050 63.16 68.63 27.91 
3-8 300 60.31 72.90 42.10 
6-7 4070 67.86 70.91 26.09 
6-8 310 64.51 76.52 37.8'1 
7-8 3870 55.17 70.'18 17.65 

comparar a avlfauna pelos dois métodos de levantamento. As 

correlações obtidas entre os índices de similaridade da 

vegetação com avlfauna mostraram valores extremamente 

baixos, como se pode observar na tabela 19, havendo uma 

correlação um pouco maior entre vegetação e o método de 

Observações. <0.2221 para O índice de Sorensen, e 0.2101 
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TABELA 19: Coeficientes de Correlação entre os índices de 
Similaridade de Sorensen e Jaccard, consideran
do-se a avlfauna (captura/recaptura - CAP/REC e 
observações - OBS), e a Composição florístlca 
VEG. 

DISTANCIA CAP/REC OBS VEG 

DISTANCIA 1.00000 -0.28445 -0.15943 -0.15646 
1.00000 -0.26587 -0.18110 -0.16083 

CAP/REC 1 .00000 0.56156 0.09700 
1 .00000 0.51237 O. 13497 

OBSERVACõES 1 .00000 0.22206 
1.00000 0.22079 

VEGETACIO 1.00000 
1.00000 

valores superiores: índice de Similaridade de Sorensen 
valores Inferiores: índice de Similaridade de Jaccard. 

para o índice de Jaccard). A menor correlação foi obtida 

para o índice de Sorensen, ao se comparar a vegetação com 

captura/recaptura (0.0970). 

o efeito da distância entre os locais sobre os 

índices de similaridade praticamente Inexiste. Todas as 

correlações entre distâncias e índices de similaridade 

apresentaram valores negativos, Indicando que a 

similaridade é Inversamente proporcionai à distância. Estes 

valores, entretanto, foram multo baiXOS, concluindo-se que 

a distância que separa os locais estudados não Interfere na 

similaridade. A correlação mais alta entre distância e 

similaridade foi observada para avlfauna, utll izando-se o 
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método de captura/recaptura (-0.28,q,q para o índice de 

Sorensen, e -0.2659 para o índice de Jaccard). 

Uma das razões para se calcular os fndlces de 

similaridade, é a determinação daquele local que apresenta 

maior afinidade com os demais locais, ou de agrupar os 

locais que sejam mais semelhantes entre si. Procurou-se 

determinar 05 locais que apresentassem maior e menor 

semelhança com os demais locais, em função dos fndlces de 

similaridade de JaCcard, para avlfauna observada, avlfauna 

capturada, e vegetação. O índice de Jaccard foi escolhido 

ao acaso, pois o resultado seria exatamente o mesmo se 

fosse adotado o fndlce de similaridade de Sorensen, uma vez 

que os dois índices são proporcionais. 

Foi calculada a média entre 05 fndlces de 

5 Imll ar I dade que envo I vesse o mesmo loca I para cada uma das 

28 combinações. A maior média Obtida, Indicaria o local que 

mais se assemelhasse aos demais locais, e 

me n o r mé d I a, I n d I c a r I a o I o c a I que ma I s 

dos demais locais. A tabela 20 mostra as 

Inversamente, a 

se diferenciasse 

médias obtidas 

para cada loca I, por método e grupo levantado, I nd I cando a 

colocação de cada local em relação aos demais. 

Nesta tabela, os números entre parênteses Indicam 

a cOlocação de cada local, em função da média dos índices 

de similaridade. Analisando-se o método de captura 

e captura de aves, Observa-se que o local 6 (Araucarla 

208B MOR) apresenta a maior média, podendo-se supor que 
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este local seja o que mais se assemelha aos demais locais. 

Por outro lado, o local 5 (Nativa - Aa 207b MOR) apresentou 

a menor média, diferenciando-se dos demais locais. 

I .• 

TABELA 20: Médias entre fndlces de Similaridade de os 
Jaccard para cada local estudado, por método de 
levantamento, e por grupo. 

LOGAL GAP/REC OBSERVACõES VEGETACÃO MÉDIA 
-----------------------------------------------------------

1 37.61 (4) 45.70 (7) 23.46 (4 ) 35.58 (5) 
2 33.82 (7 ) 46.80 (6 ) 24.31 (3 ) 35.04 (6 ) 
3 46.61 (3 ) 49.20 (5) 26.04 (2 ) 40.62 (2) 
4 47.74 (2) 52.35 ( 1 ) 27.33 (1) 42.47 (1) 

5 33.80 ( 8 ) 40.23 (8 ) 18.05 (6 ) 30.68 (8 ) 

6 48.52 (1) 49.61 (4) 11 .62 (7 ) 36.58 (3 ) 
7 37.58 (5) 50.61 (2) 13.35 (8 ) 33.85 (7 ) 
8 35.40 (6 ) 50.38 (3 ) 21 .51 (5 ) 35.76 (4) 

'\,~ -----------------------------------------------------------

Fazendo-se uma aná I I se geral das informações 

contidas na tabela 20, pOde-se observar que o local que 

mais se assemelha aos demais, é o local 4 (Nativa - Pt 207c 

MOR), enquanto que o local 5 (Nativa - Aa 207c MOR) pode 

ser considerado como o local mais diferenciado. 

Considerando-se apenas a vegetação, pOde-se agrupar os três 

locais de reflorestamento com o local 5 (Nativa - Aa 207c 

MOR) , formando um grupo que se diferencia das outras 

quatro áreas de mata nativa (', 2, 3 e 4), Quanto à 

aVlfauna, poderiam ser formados três grupos distintos: o 

p r I me I r o, a b r a n g e r i a o 5 lo c a I s 3, 4 e 6; o se 9 u n do, os 
.'~ 
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locais 7 e 8; e o terceiro grupo, os locais 1, 2 e 5, 

embora o local 5 pudesse ser considerado como um quarto 

grupo, levando-se em conta que o método de observação 

apresentou uma média bem menor do que a dos locais 1 e 2. 

Evidentemente não se pode levar em conSideração 

apenas os fndices de simi larldade para se diferenciar os 

diversos locais que se deSeja avaliar. Gomo já foi visto em 

Material e Métodos, os dois fndlces de Similaridade se 

baseiam simplesmente no número de espécies em comum entre 

duas comunidades, sem considerar tamanhos das populações, 

ou padrões ecológiCOS entre as espécies. A avaliação 

pessoal em campo é que deve confirmar ou não os 

resultados obtidos através das comparações feitas por melo 

de fndlces. 

~.7. Correlações entre a Avlfauna e Vegetação 

Os fndlces e variáveis relativos à avlfauna obtidos 

pelos métodos de observação e captura/recaptura e a 

vegetação, foram comparados dois a dois para o conjunto dos 

oito locais estudados, procurando-se determinar quais 

caracterfstlcas estariam correlaclonadas entre si. Os 

seguintes fndlces e variáveis foram analisados: 

Área Basal 
Número de Espécies 
Oensldade de árvores por ha 
Área Basal das árvores mortas 



fndlce de Diversidade de Shannon-Wlener 
Altura média das árvores 
Densidade de árvores mortas por ha 
Diâmetro a altura do peito 
Densidade de sub-bosque 
Densidade de Taquara 
Número de Indlvfduos recapturados 
fndlce de recaptura 
fndlce de densidade de aves 
Número de Indlvfduos contactados 
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De uma forma geral, observa-se que os coeficientes 

de correlação apresentaram valores bastante baixos, em 

parte devido ao pequeno número de locais que foram 

considerados. Entretanto, em função dos parâmetros 

correlaclonados, pOde-se considerar que um coeficiente de 

correlação acima de 0.6 já seja bastante significativo 

neste tiPO de estudo. 

Entre os fndlces mais Importantes na avaliação de 

uma comunidade, pOde-se citar o fndlce de Diversidade de 

Shannon-Wienner. Neste trabalho ficou evidenciado que este 

fndlce sofre Influências distintas de um grupo para outro. 

No caso da vegetação, o número de espécies é o fator que 

mais diretamente está relacionado com o fndlce. O OAP 

também apresentou alguma correlação, embora bem menor que o 

número de espécies. No método de captura de aves, o número 

de espécies também apresentou o maior coeflcle1te de 

correlação, mas para o método de observação, nenhum dos 

parâmetros analisados parecem determinar a diversidade, nem 

mesmo o número de espécies observadas. Neste método 

constata-se apenas a correlação positiva entre o número de 
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espécies com a densidade de Indivfduos observados. 

~.7.1. Vegetação x Avlfauna 

Os coeficientes de correlação entre os parâmetros 

referentes à vegetação e à avlfauna levantada através do 

método de observações estão na tabela 21. A tabela 22 

relaciona os coeficientes entre a vegetação e a avifauna 

levantada através do método de captura/recaptura. 

A melhor correlação obtida para estes dois grupos, 

foi entre densidade de sub-bosque e o fndlce de diversidade 

das aves observadas, que resultou em um coeficiente de 

u -0.8808. O elevado valor desta correlação se deve 

principalmente às diferenças entre estes dois parâmetros, 

ao se compararem as áreas de reflorestamento e mata nativa, 

pOis nas áreas de reflorestamento foram obtidos os menores 

fndlces de diversidade da avlfauna observada, e as maiores 

densidades de sub-bosqUe. O coeficiente de correlação 

negativo indica que a medida que a densidade de sub-bosqUe 

aumenta, ocorre uma diminuição no fndlce de diversidade. A 

consplculdade da avlfauna está relacionada com a densidade 

do sUb-bosque, Isto é, a dificuldade em se detectar a 

presença das aves é maior quando o sub-bosque é mais denso. 
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TABELA 21: Coeficientes de Correlação entre os fndices 
composição 

através do 

V 
E 
G 
E 
T 
A 
G 
Ã 
O 

referentes aos parâmetros da 
florfstlca, e a avlfauna constatada 
método de observações. 

A V I F A UNA 
ESPECIES CONTATOS 

(Observações) 
IDENS DIVERS 

ARE A BASAL 0.4872 0.6014 0.5977 -0.1111 
ESPECIES 0.4054 0.1658 0.1652 0.4387 
DENSIDADE -0.5822 -0.5832 -0.5787 0.5283 
A.BASAL (mortas) 0.2267 0.3063 0.3045 0.2235 
I . DIVERSIDADE 0.2082 -0.1349 -0.1372 0.4538 
ALTURA -0.0136 0.4873 0.4864 -0.6382 
DENSIDADE (mortas) -0.4671 -0.4374 -0.4356 0.3897 
DAP 0.4836 0.1618 0.1666 0.7977 
SUB BOSQUE 0.3955 0.3221 0.3104 0.8808 
TAQUARA 0.4511 -0.4923 -0.4861 0.2743 
---------------------------------------------------

Esta poderia ser a causa para o alto valor da correlação, 

estando diretamente ligado ao métOdo de levantamento. 

Possivelmente possa haver outra causa, mais relacionada à 

biologia das espéCies. 

O sub-bosque também mostrou forte Influência sobre o 

número de espécies de aves capturadas, Obtendo-se um 

coeficiente de correlação de 0.8282. Este coeficiente 

mostra que quanto mais denso é o sub-bosque, maior número 

de espéCies são capturadas. 

O coeficiente de correlação entre DAP e o fndlce de 

Diversidade de aves observadas foi o terceiro maior 

coeficiente (0.7977). Nas tabelas 21 e 22 pOde-se observar 

que o DAP está correlacionado apenas com esta variável, 

referente às caracterfstlcas da avlfauna. O fndlce de 
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Diversidade de aves capturadas não mostrou correlação com 

o DAP. 

TABELA 22: Goeflclentes de correlação entre os fndlces 
Gomposlção 

através do 

A . BASAL 
ESPEGIES 
DENSIDADE 

referentes aos parâmetros da 
Florfstlca, e a avlfauna constatada 
metodo de captura/recaptura. 

A V I F A UNA (captura/recaptura) 
ESP. REG I.REG I.DENS DIVERS 

0.0678 -0.2535 0.4020 0.2130 0.1235 
-o. 1645 -0.4692 -0.3555 -0.5030 0.0092 
-0.7042 -0.7052 -0.6326 -0.5186 -0.4625 

A.BASAL (mortas) -0.4401 -0.5554 -0.5438 -0.4029 -0.2993 
DIVERSIDADE -0.2130 -0.6835 -0.5329 -0.7102 -0.0154 
ALTURA 0.3948 0.7214 0.5465 0.7867 O. 1766 
DENSIDADE (mortas) -0.5281 -0.6702 -0.6007 -0.6681 -0.2990 
DAP -0.3605 -0.5687 -0.5461 -0.3299 -0.1351 
SUB BOSQUE 0.8282 0.3838 0.2852 0.6013 0.5681 
TAQUARA -0.2049 -0.3612 -0.4430 -0.1163 0.0952 
-----------------------------------------------------------

o número de árvores por hectare (DENS_V) demonstra 

ser uma caracterrstlca da vegetação Importante para a 

avlfauna. A densidade de árvores está bastante 

correlaclonada com todos os parâmetros da aVlfauna, para os 

dOiS métOdos. Estas correlações são todas negativas, à 

excessão do fndlce de diversidade de aves obtido pelo 

método de observação, que é positiva. POde-se afirmar que 

nos locais de estudo, o número de árvores por unidade de 

área estaria Interferindo negativamente sobre a avlfauna. 

Quanto à altura da vegetação arbórea, era de se 

esperar uma correlação maior para o método de observações, 
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em relação ao método de captura/recaptura, uma vez que o 

segundo método apresenta uma eficiência maior no 

sub-bosque. O que se observa, entretanto, é exatamente o 

contrário: maior coeficiente de correlação entre altura e 

densidade de aves capturadas do que de aves observadas. 

POde-se observar Inclusive, que a diversidade de aves 

observadas é Inversamente proporcionai altura da 

vegetação, apresentando um coeficiente relativamente alto, 

de -0.6382. A correlação entre o índice de densidade de 

aves capturadas e altura da vegetação forneceu um 

coeficiente bastante significativo (0.7807). 

A densidade de árvores mortas mostrou uma correlação 

negativa para todos os fndlces da avlfauna, à exceção do 

índice de diversidade obtido através do método de 

observações, fato também observado para o número de árvores 

por hectare. O número de recapturas e o índice de densidade 

de Indlvlduos capturados foram os fndlces mais 

correlaclonados com a densidade de árvores. 

O fndlce que procura avaliar a Intensidade com que a 

taquara ocorre nas áreas de estudo, não demonstrou estar 

correlacionado com nenhum parâmetro da avlfauna. Todos os 

coeficientes envolvendo esta variável tiveram valores 

abaixo de 0.5, e à excessão dos dois fndlces de diversidade 

da avlfauna e do número de capturas, todos os outros 

coeficientes apresentaram valores negativos, 

certa maneira, a Influência negativa 

Indicando de 

da taquara, 
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principalmente sobre a densidade da avlfauna. O efeito 

desta espécie vegetal, devido a sua Intensa capacidade de 

propagação e agresslvldade no ambiente florestal, mereceria 

um estudo mais aprofundado a respeito de sua Influência 

sobre a fauna e flora. 

Os resultados obtidos nos levantamentos da avlfauna 

através do método de caPtura/recaptura quando comparados 

aos parâmetros referentes à vegetação, não demonstraram 

correlação significativa para o fndlce de Diversidade de 

aves. 

Para o levantamento da avlfauna através do métodO de 

caPtura/recaptura, o fndlce de Diversidade foi o parâmetro 

menos correlacionado aos parâmetros da vegetação. O fndlce 

de recaptura também apresentou baixos coefiCientes, sendo o 

mais significativo para Densidade de árvores mortas. O 

número de espéCies apresentou uma excelente correlação com 

Densidade de sub-bosque e com Densidade de espéCies 

arbóreas, e o fndlce de Densidade da avlfauna esteve melhor 

correlacionado com altura da vegetação, densidade de 

espéCies arbóreas, Diversidade da vegetação e densidade de 

árvores mortas. 

Pelo método de observações, não foram obtidos 

coeficientes significativos para o fndlce de densidade de 

aves, nem para o número de espéCies de aves. O fndlce de 

Diversidade de aves apresentou correlação significativa com 

densidade de sUb-bosque, DAP e altura da vegetação. 
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Analisando-se os parâmetros relativos à vegetação, o 

número de espéCies arbóreas, área basal das árvores mortas 

e quantidade de taquara não influenciaram os fndlces da 

avifauna. A área basal mostrou melhor correlação com o 

fndlce de Densidade de aves observadas; a densidade de 

espécies arbóreas com o índice de Densidade e número 

de espécies capturadas; a diversidade da vegetação com o 

fndlce de densidade de aves capturadas; a altura da 

vegetação com o índice de Densidade de aves capturadas; a 

densidade de árvores mortas com o índice de recaptura; o 

DAP com o índice de Diversidade de aves observadas, e a 

densidade de sub-bosque com o índice de Diversidade de aves 

observadas e com o número de espécies capturadas. 

~.7.2. Avlfauna: Observação x Captura/Recaptura 

Os dois métodos de levantamento da avlfauna 

aplicados neste trabalho não demonstraram correlações 

significativas entre Si, como pode ser observado na tabela 

23. O maior coeficiente de correlação foi obtido entre o 

número de espécies capturadas e o índice de Diversidade de 

aves observadas. O outro coeficiente que pode ser 

mencionado é o observado entre os dois índices de Densidade 

populacional da avlfauna. 
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TABELA 23: Coeficientes de Correlação entre os parâmetros 
da AVlfauna, comparando-se o método de 
Observações com o método de captura/recaptura. 

METODO: observações 
ESPECIES CONT I.DENS DIVERS 

M C ESPECIES 0.3338 0.0288 0.0210 -0.5778 
E A CAPTURAS 0.4861 0.5887 0.5892 -0.3285 
T P RECAPTURAS -O .1454 0.3632 0.3679 -0.3435 
O / I. RECAPTURA -0.2663 0.2222 0.2267 -0.2895 
D R I . DENSIDADE 0.3847 0.5643 0.5648 -0.4014 
O E I . DIVERSIDADE 0.2887 -0.1331 -0.1378 -0.3083 

C ------------------------------------------------

Não há correlação entre o número de espécies 

observadas e o número de espécies capturadas, e os dois 

fndlces de diversidade apresentaram um valor negativo 

(-0.3083), e não significativo. 

Estes resultados pOdem ser um Indfclo que demonstram 

a Importância de se utilizar dois ou mais métodos distintos 

para se ava I j ar uma comun I dade de aves. Os resu I tados 

discordantes que se observa nestes coeficientes de 

correlação entre os dois métOdOS, Indicam que alguns erros 

de amostragem podem ter ocorrido ao longo dos trabalhos de 

campo. Esses erros não podem ser eVitados, POis fazem parte 

das caracterfstlcas de cada métOdo. A subjetividade do 

método de observação é função direta do observador, do 

ambiente, das condições climáticas, e do comportamento e 

consplculdade das aves, entre outros, menos evidentes. O 

métOdo de captura com redes neblina deixa de ser um método 
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subjetivo, para ser um método seletivo, onde a influência 

do pesquisador só se manifesta quando da escolha do local, 

e dos horários de abertura e fechamento das redes. O método 

seleciona as aves através de seu porte, padrão de 

deslocamento, estrato florestal utilizado, condições 

climáticas (principalmente sol e vento) e a "marcação n das 

redes pelas aves. 

4.8. Efeito das áreas de Reflorestamento sobre a Avlfauna 

A avaliação segura dO efeito ou Impacto que uma área 

de reflorestamento pode causar sobre uma comunidade de 

aves, consiste em uma tarefa dlfíCI I, e quase sempre 

envolve considerações subJetivas. Procurou-se desenvolver 

um método de ava I i ação deste efe i to I ut I I I zando-se os 

índices relativos Já calculados para a avlfauna, tanto pelo 

método de observações como pelo método de capturai 

recaptu ,'a. 

Os índices utl I Izados foram a Frequêncla Relativa 

(FREL), o índice de Densidade (IDENS) e a Frequêncla de 

Ocorrência (FO). Inicialmente foram agrupadas todas as 

espécies registradas nos oito locais de estudo, de acordo 

com o método de levantamento empregado. Os três índices 
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acima citados podem ser observados nas tabelas 5 e 9, 

respectivamente para o método de observações e 

captura/recaptura. O mesmo procedimento foi adotado 

considerando-se apenas as três áreas de reflorestamento, 

obtendo-se as tabelas 7 e 11. Calculou-se a relação entre 

os fndices obtidos nas áreas de reflorestamento e as médias 

obtidas nas oito áreas, aqui mencionados como índices 

gerais, sendo apl icada a seguinte fórmula para cada um dos 

três fndlces: 

fndlces relativos aos reflorestamentos 
- 1 x 100 

fndlces relativos aos oito locais 

Os valores obtidos através desta fórmula, sendo 

relativos, podem ser comparados diretamente entre si, pois 

não são influenciados pelo número de levantamentos. As 

tabelas 24 (MétOdo de Observações) e 26 (Método de 

captura/recaptura), relacionam estes índices para cada 

espécie, por método empregado. Nestas tabelas, os fndlces 

negativos Indicam as espécies que supostamente não 

estão adaptadas às áreas de reflorestamento. Quanto mais 

negativo for o fndice, menos adaptada está a espécie nas 

áreas de reflorestamento. Analogamente, as espécies que se 

adaptam bem aos reflorestamentos são aquelas cujoS rndlces 

apresentam valores positivos. Os índices ausentes nas 
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TABELA 24: fndlces comparativos das três áreas de reflores
tamento em relação aos oito locais de estudo, 
para o método de observações. 

ESPECIE 

Amaurosplza moesta 
Aratlnga leucophtalmus 
Arremon flavlrostrls 
Balllonlus balllonl 
Barlphthengus ruflcaplllus 
Baslleuterus cullcivorus 
Basll euterus I eucob I epharus 
Batara clnerea 
Brotogerls tlrlca 
Buteo magnlrostrls 
Cacicus chrysopterus 
Caclcus haemorrhous 
Campeph I I us me I ano I eucos 
Campeph I I us robustus 
Campy I ortlamphus troch i I i rostr I s 
Celeus flavescens 
Chamaeza campanlsoma 
ChlroXIPhla caudata 
Chlorophonla cyanea 
Chrysoptllus melanochloros 
ClssoplS leverlana 
Cllbanornls dendrocolaptoldes 
Coereba flaveola 
Columba cayennensls 
Columba Plumbea 
Conirostrum speciosum 
conopophaga I ineata 
Conto pus clnereus 
Corythopls delalandl 
Crypturellus obsoletus 
cyanocorax chrysops 
Cyclarhls guJanensls 
Dacnls cayana 
Dendrocolaptes platyrostris 
Drymophlla ferruginea 
Drymophlla malura 
Dryocopus Ilneatus 
Dyslthamnus mentalls 
Empldonax euleri 
Euphon I a cha I ybea 
Grallarla varia 
Habla rublca 
Hemlthraupls gulra 
Hemltrlccus dlops 
Hyloptlllus polcllotls 

CONT 

10 
92 

1 
10 

2 
390 
218 

5 
3 
2 

183 
6 
1 
2 
2 
3 

37 
110 

6 
7 

22 
1 
3 
2 

35 
42 

142 
3 
1 

16 
228 
102 

5 
11 
43 
41 

9 
172 

1 
7 
4 

19 
158 
40 

4 

FREL 

65.367 
147.619 

26.950 
-50.139 
-51.402 

28.030 

-18.750 

-80.220 
141.085 
38.000 
86.653 

147.619 
143.750 

-24.101 
89.900 

-13.255 
62.500 

-8.909 
30.242 
45.794 

-33.898 
12.351 

112.045 
-19.171 
-29.794 
147.619 

-87.255 
66.647 
-9.430 

IDENS 

81.979 
165.753 

39.699 
-45.137 
-46.849 

40.872 

-11.416 

-78.257 
165.525 

51 .961 
105.424 
165.753 
165.297 

-16.458 
108.782 
-4.549 
77.169 

0.247 
43.305 
59.178 

-27.556 
23.597 

133.344 
-11.433 
-22.740 
165.753 

-85.993 
83.352 
-0.343 

FO 

-3.030 
166.672 

19.540 
-29.412 
-33.332 

12.941 

-11.109 

-64.780 
166.672 
33.333 

100.000 
166.672 
166.664 

-4.000 
48. 148 
-5.023 
77.776 

-8.571 
29.293 
77.776 

-20.000 
28.000 

129.885 
-11.111 
-14.815 
166.672 

-61.90'1 
56.863 

3.226 
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ESPECIE CONT FREL 10ENS FO 

Ictlnla plumbea 2 
Legatus leucophalUs 1 
LepldOCOlaptes fuscus 10 -75.814 -73.388 -66.666 
Leptasthenura setarla 401 92.134 111 .422 44.444 
Leptopogon amaurocephalus '1 -39.535 -33.562 -33.332 
Leptot I I a rufaxlla 7 
Leptotll a verreauxl 4 
Leucoctl lo r I 5 ai blcollls 16 66.181 82.691 90.477 
Lochmlas nematura 1 
Mackenzlaena severa 7 142.000 166.078 166.667 
Megartlynchus pltangua 12 -59.690 -55.657 -40.741 
Melanerpes flavlfrons 2 
Mil vago chlmachlma 8 141.279 165.866 166.666 
MYlarChus ferox 4 20.930 32.877 33.332 
Mylodynastes maculatus 43 6.717 17.411 9.091 
Mylornls aurlcularls 16 66.181 82.691 60.000 
Neopelma aurlfrons 7 142.000 166.078 166.668 
Pachyramphus castaneus 13 -7.168 2.215 -33.332 
PachyramPhus valldus 13 
Parula pltiayumi 127 -44.864 -39.315 -37.500 
Penelope obscura 3 -18.750 -11.416 33.336 
Phaethornls eurynome 21 -5'1.102 -'19.379 -37.255 
Phylldor rufus 30 
PhY II oscartes ventra I I s 2 
Planopsltta plleata 6 

L: Playa cayana 29 16.720 28.274 33.333 
Plculus aurulentus 17 -1'1.795 -6.210 -11.111 
Plcumnus temm I n c k I I 11 31 .780 '15.012 33.334 
Plonus maxlmlllanl 153 -87.363 -86.107 -52.941 
Plpraeldea melanonota 7 -30.667 -23.922 -46.666 
Plpromorpha ruflventris 7 -65.333 -61.961 -33.332 
Plranga fiava 10 140.930 165.84'1 166.667 
Pltangus sulphuratus 6 
PlatyrlnchUS mystaceus 45 7.350 18. 135 19.298 
Poosplza lateralls 1 147.619 165.753 166.672 
Procnlas nudlcollls 15 
Pyrlglena leucoptera 38 -68.260 -65.031 -49.206 
PyrOderus scutatus 4 140.698 165.411 166.668 
Pyrrhocoma ruflceps 84 63.894 80.359 62.602 
Pyrrhura frontalls 219 -69.113 -66.022 -48.387 
Ramphastos dlcolorus 13 

~ Saltator slmllls 39 -25.687 -18.214 1 .149 
SClllffornls v I rescens 112 -33.153 -26.436 -28.638 
Scytalopus indigotlcus 38 116.054 137.78'1 128.571 
Slttasomus grlselcaplllus 11'1 -47.037 -'11.718 -34. 156 
Synallaxls cinerascens 37 17.506 29.281 19.540 
Synallaxls frontalls 3 143.750 165.297 166.672 
synallaxls ruflcapllla 145 21 .594 33.803 19.298 
Synallaxls sPIXI 1 147.619 165.753 166.672 
Syndactyla rufosuperc III ata 2 20.930 32.877 33.336 

..,., 
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ESPECIE CONT FREL IDENS FO 

Tachyphonus coronatus 34 2D.685 32.916 54.386 
Tangara peruvlana 2 
Thamnophllus caerulescens 97 34.438 47.957 23.809 
Thraupls sayaca 2 
Tltyra cayana 17 
Tltyra Inqulsltor 17 
Todlrostrum plumbelceps 6 -19.380 -11.416 6.666 
TolmOmylas sulphurescens 8 141.279 165.866 166.666 
Trlchothraupls melanops 74 24.055 36.471 33.333 

'- Troglodytes aedon 2 
Trogon surrucura s. 39 -75.269 -72.750 -68.DOO 
Turdus alblcollls 27 -82.069 -8D.295 -71. 93D 
Turdus amaurochallnus 19 128.676 151 .841 122.221 
Turdus nlgl'lceps 2 20.930 32.877 33.336 
Turdus ruflventrls 125 -43.981 -38.343 -25.000 
Venlllornls sp I logaster 49 3.517 13.910 5.263 
Vlreo o I I vaceus 13 -25.806 -18.249 -11.111 
Xenops rutllans 1 
Zonotrlchla capensls 14 107.333 127.816 100.000 

tabelas 24 e 26 Indicam as espécies que não foram 

registradas nas áreas de reflorestamento, sendo portanto, 

as menos adaptadas neste tipo de ambiente. 

Evidentemente a caracterização de uma espécie como 

adaptada ou não às áreas de reflorestamento, anal izando-se 

Simplesmente estas tabelas, pode levar a algumas 

conclusões que não correspondem à real Idade. Um cuidado 

especial deve ser tomado com as espécies que 

apresentam um baiXo número de Indivfduos observados ou 

capturados/recapturados. Um exemplo disso pode ser 

observado para o Tico-tlco-do-mato (Arremon flavlrostrls). 

Durante os dois anos de levantamento, esta espécie foi 

observada uma única vez, no local 6 (reflorestamento com 

Araucarla angustlfolla). Este único Indivíduo observado fez 
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com que esta 

bastante elevado 

espéCie apresentasse um índice relativo 

(FREL=1~7.62; IOENS=165.75; f 0=166.67), 

como pode ser observado na tabela 2~. Estes índices são bem 

mais altos do que aqueles apresentados, por exemplo, pelo 

PUla-pula (Baslleuterus cullclvorus) (fREL=26.95; 

IOENS=39.70; f 0=19.54), que pode ser considerada uma 

espéCie altamente adaptada às 

i ndependentemente da aná I I se 

áreas de reflorestamento, 

de índices. No caso do 

Tico-tico-do-mato, o registro de um único indivíduo em 

qualqUer uma das áreas de mata nativa alteraria 

significativamente a sua condição de espécie adaptada ao 

reflorestamento. 

4.8.1. Ava I I ação pe lo Método de Obse r vação 

Analisando-se apenas a tabela 24, relativa ao método 

de observação, contam-se 45 espécies de aves (39.47% das 

espécies Observadas) que estariam adaptadas às áreas de 

reflorestamento. Sessenta e duas espécies (54.39%) não 

estariam adaptadas às áreas de reflorestamento, e 7 

espécies (6.14%) não se mostram nem adaptadas nem 

preJudicadas. Estas espécies apresentaram índices negativos 

e positivos. 

Entre as espécies mais adaptadas aos 

reflorestamentos, pOde-se citar a Bandeirinha (Chlorophonla 
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cyanea), Gambacica (Goereba flaveola), GhOqulnha-carljÓ 

(Orymophlla malura), Enferrujado (Empldonax euler/), Gavião 

carrapatelro (M/lvago chlmachlma), Fruxu (Neopelma 

aurlfrons), Tlé-vermelho (Piranga fiava), Quete (Poosplza 

lateralls), Petrlm (SJlnallaxis frontal/s), Bentererê 

(Synallaxls cinerascens), e o Blco-chato-de-orelha-preta 

(Tolmomy/as sulphurescens). 

Jà as espécies"não adaptadas à este ambiente, e que 

também foram constatadas nas áreas de mata nativa são o 

Pula-pula-assoblador (Basileuterus leucoblePharus), 

Mat~acão (Batara cinerea), o Tangará-dançarlno (Ghlrox/phia 

caudata), o Tlé-do-mato-grosso (Habia rub/ca), Arapaçú 

rajado (Lep/docolaptes fuscus), Maritaca (P/onus 

max/mlll/anl), e o sablá-colelra (Turdus alo/coIIIS), para 

se citar alguns, além das 35 espécies não observadas nos 

reflorestamentos. 

Agrupando-se as espéc I es observadas por famí I I as, 

obtém-se as informações da tabela 25. Este quadro dá uma 

Idéia de como as áreas de reflorestamento atuam sobre as 

famrllas, podendo-se definir os grupos de aves que estão 

adaptadas ou não. 

Quatro famí II as estão adaptadas a estas áreas, 

apresentando 100% das espécies adaptadas; 

Guculldae, RI11nocryptidae, e Goerebldae. 

F r I n 9 I I I I d a e t e v e 75% das e s p é c I e 5 a d a p t a das, e 

Furnar i dae, 70%. 

Falconldae, 

A f am í I I a 

a f am f I I a 
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TABELA 25: Número de espécies observadas por famí I ia, 
Indicação de prejuízo ou adaptação causado 
áreas de reflorestamento, em relação à 
obtida nos oito locais de estudo. 

com a 
pelas 
média 

FAMfllA 

ESPÉGIES 
Nao ADAPTADAS 

N 

ESPÉGIES 
ADAPTADAS 

N 
=================================================== 
TINAMIDAE 1 100 O 
AGCIPITRIDAE 2 100 O 
FAlGONIDAE O 1 100 
GOlUMBIDAE 4 100 O 
PSITTAGIDAE 4 100 O 
CUGUllDAE O 1 100 
TROGHILIDAE 1 50 1 50 
TROGONIDAE 1 100 O 
MOMOTIDAE 1 100 O 
RAMPHASTIDAE 2 100 O 
PIGIDAE 6 67 3 33 
DENDROGOLAPTIDAE 4 100 O 
FURNARIDAE 3 30 7 70 
FORM I GAR I IDAE 6 60 4 40 
RHINOCRYPTIDAE O 1 100 
GOTINGIDAE 4 80 1 20 
PIPRIDAE 2 67 1 33 
TYRANNIDAE 7 50 7 50 
TROGlODYTIDAE 1 100 O 
TURDIDAE 2 50 2 50 
VIREONIDAE 2 67 1 33 
IGTERIOAE 1 50 1 50 
PARUllDAE 2 67 1 33 
GOEREBIDAE O 3 100 
THRAUPIDAE 5 42 7 58 
FRINGILLIDAE 1 25 3 75 
=================================================== 
TOTAL 62 54.39 45 39.47 

As famílias que tiveram 100"10 das espécies 

não adaptadas nos reflorestamentos foram 9: Tinamidae, 

Acclpltrldae, Columbldae, Pslttacidae, Trogonldae, 

Momotldae, Ramphastldae, Dendrocolaptidae e Troglodytldae. 

A família Gotingidae teve 80"10 das espécies não adaptadas· e 
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as famfllas Plcldae, Plprldae e Parulldae tiveram 67%. 

,q.8.2. Aval iação pelo método de CaPtura/Recaptura 

Através deste método de levantamento, constatou-se 

32 espécies de aves que estariam adaptadas às áreas de 

reflorestamento, o que corresponde a ,q8.48% das espécies 

registradas por este método. Das 29 espécies (,q3.9,q%) que 

não estariam adaptadas, 19 não foram registradas nas áreas 

de reflorestamento, e as outras dez espécies apresentaram 

os fndlces com valores negativos, como pode ser observado 

na tabela 26. Cinco espécies, co r respondendo 

apresentaram fndlces próximos a zero, ou fndlces 

e positivos, não sendo caracterizadas 

adaptadas ou não adaptadas. 

como 

A análise dos fndices da tabela 26, 

a 7.58% 

negativos 

espécies 

Indica as 

seguintes espécies como sendo as mais adaptadas nas áreas 

de reflorestamento: Tlco-tlco-do-mato (Arremon 

flavlrostrls), Azulão (Cyanocompsa cyanea), Pltlguarl 

(Cyclarhls gujanens/s), Guaracava-de-blco-curto (E/aenia 

parv/rostris), caburé (Glauc/dlum braslllanum), Jurltl 

(Leptotila verreaux/), Borralha (Mackenzlaena severa), 

Gavlão-caburé (Mlerastur ruficollls), Fruxú (Neopelma 

aur/frons), Canelelrlnho-preto (Pachyramphus pOlyeopterus), 

Plolhlnho (Phyllomyias fase/atus), Ouete (Poospiza 
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TABELA 26: fndlces comparativos das três áreas de reflores
tamento em relação aos oito locais de estudo, 
para o método de Captura/recaptura. 

ESPECIE 

Amaurosplza moesta 
Arremon flavlrostrls 
Balllonlus balllonl 
Ba r I phthengus ruf I cap I I I us 
Bas II euterus cu I I c 1 vorus 
Bas II euterus I eucobl epharus 
Batara clnerea 
Campy I orhamphus troch II I rostr 15 
Celeus flavescens 
Chamaeza campanisoma 
ChlroXIPhla caudata 
C h r y s o p t I I u s me I a n o c h I o r o s 
Cllbanornls dendrocolaptoldes 
ConopoPhaga Ilneata 
Cyanocompsa cyanea 
Cyclarhls guJanensls 
Oendrocolaptes platyrostrls 
Orymophlla ferruglnea 
Orymoph II a ma I ura 
Oys I thamnus menta I I s 
Elaenla parvlrostrls 
Empldonax eulerl 
Geotrygon montana 
G I a u c I d I um b r a s I I I a n um 
Habla rublca 
Haplosplza unicolor 
Hellobletus contamlnatus 
Hemltrlccus dlops 
Lepldocolaptes fuscus 
Leptopogon amaurocephalus 
Leptotlla verreauxl 
Leucochlorls alblcol I Is 
Mackenzlaena severa 
Mlcrastur I'uflcollls 
Neopelma aurlfrons 
Nonnula rubecula 
onychorhynChus coronatus 
Pachyramphus polycopterus 
Phaethornls eurynome 
PhyllomYlaS fasclatus 
Plcumnus temmlnckl I 
PIPraeldea melanonota 
Plpromorpha ruflventrls 
PlatyrinChus mystaceus 
Poosplza lateralis 

CAP 

11 
<q 
3 
1 

21 
<q1 

2 
<q 
1 
3 

35 
1 
1 

25 
3 
<q 
3 
7 

1 1 
33 

1 
10 

1 
1 
3 

20 
2 

18 
7 
7 
1 
2 
2 
1 

10 
2 
1 
1 

12 
1 
8 
1 

12 
5<q 

3 

FREL 

8.055 
115.876 

12.0<q1 
-5<q.97<q 

8.197 

-<q3. 125 

20.996 
116.393 
116.189 

5<q.269 
98.089 
5.271 

116.393 
-56.757 

116.393 
-27.869 
-13.55<q 

8.197 
38.900 

-69.123 
116.393 

8.197 
116.393 
116.393 
116.150 

116.393 
-9.966 

116.393 
35.005 

26.075 
-11.602 
116.393 

10ENS 

36.005 
171.579 

<q1.037 
-<q3.331 

35.965 

-28.<q20 

52.323 
171.3<q5 
171.930 

9<q.082 
1<q9.<q88 
32.559 

170.175 
-<q5.595 

170.175 
-9.9<q2 

8.810 
35.088 
7<q.981 

-61.38<q 
170.175 
35.088 

171.930 
170.175 
171.998 

170.175 
13.191 

170.175 
69.811 

58.526 
11 .359 

171.3<q5 

FO 

-12.879 
161.36<q 

6.921 
-3<q.659 

7<q.2<q<q 

-<q3.993 

52.<q62 
161.371 
161.36<q 

7<q.2<q2 
128.69<q 

26.<q66 
161.350 
-<q 1 .919 

161.350 
-12.880 

-6.656 
30.683 
59.091 

-62.663 
161.350 
30.683 

161.371 
161.350 
161.36<q 

161.350 
18.801 

161.350 
63.352 

52.<q62 
6.679 

161.371 
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ESPECIE CAP FREL 10ENS FO 

Pyriglena leucoptera 19 -5'1.526 -'12.730 -3'1.659 
Pyrrhocoma ruflceps '10 50.312 89.303 58.685 
Saltator s Imi I I s 9 57. 185 97.830 63.352 
SChlffornls vlrescens 35 -'17.283 -33.653 -32.792 
Sclerurus scansor '1 
Slttasomus grlselcaplllus 19 -79.'107 -7'1.093 -72.'188 
Synallaxls clnerascens 3 
Synallaxls ruflcapilla 28 '16.39'1 8'1.330 74.2'12 
Syndactyla rufosuperclllata 3 

'--.. Tachyphonus coronatus '1'1 86.382 134.808 93.602 
Tt1aluranla glaucopis 1 
Thamnoph I I us caerulescens 15 75.537 121.101 96.022 
TOdlrostrum plumbelceps 1 116.393 170.175 161.350 
TOlmomylas sUlphurescens 2 8.197 35.088 30.683 
Trlchothraupls melanops '16 -2.975 22. 198 '1.545 
Turdus albicollis 18 -78.378 -72.797 -82.576 
Turdus amauroclHll1 nus 1 116.393 170.175 161.350 
Turdus leucomelas 1 
Turdus rufiventrls '10 -55.789 -'1'1.320 -'19.179 
xenops rutllans 2 
Zonotrlchla capensis '1 115.876 171.579 161.36'1 

lateralis}, Tororó, (Todlrostrum plumbelceps), Sablá-poca 

(Turdus amaurochallnus) e o Tico-tico (Zonotr I c/li a 

capens/s). 

As dez espécies não adaptadas às áreas de 

reflorestamento que apresentaram índices negativos foram o 

Pula-pula-assobiador (Baslleuterus lecoblepharus), Tangará 

dançarino (ChlroXIPhia caudata), Enferrujado (Empldonax 

eUler/), Tlé-do-mato-grosso (HatJi a rUbica), Cabeçudo 

(Leptopogon amaurocep/lal us), o I 110-de-f ogo (Pyrlglena 

leucoptera), Flautlm (Schlffornls vlrescens), Arapaçu-verde 

(Slttasomus grlselcap/lus), Sablá-colelra (Turdus 

alblcolllS) e o Sablá-Iaranjeira (Turdus rufiventrls). 

A tabela 27 resume a situação das 19 famíl ias 
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constatadas através do método de captura/recaptura, nas 

áreas de reflorestamento. Cinco famflias tem a totalidade 

de seus representantes adaptados aos reflorestamentos: 

Falconldae, Cotlngldae, Vlreonldae, Fringlllidae e 

Strlgidae. As famílias Tyrannldae e Forml car II dae 

apresentaram 67% das espécies adaptadas nestas áreas. 

Quanto às famí I ias não adaptadas pOde-se citar as 

famfllas Bucconidae, Momotldae e Ramphastidae, com 100% das 

TABELA 27: Número de espéCies capturadas/recapturadas por 
famlll a, com a I nd i cação de adaptação ou não 
às áreas de reflorestamento, em relação à média 
obtida nos oito locais de estudo. 

FAMíLIA 

ESPÉCIES 
NÃO ADAPTADAS 

N N 

ESPÉCIES 
ADAPTADAS 

=================================================== 
FALCONIDAE O 1 100 
COLUMBIDAE 50 1 50 
STRIGIDAE O 1 100 
TROCHILIDAE 1 50 1 50 
MOMOTIDAE 1 100 O 
BUCCONIDAE 100 O 
RAMPHASTIDAE 1 100 O 
PICIDAE 2 67 1 33 
DENDROCOLAPTIDAE 3 75 1 25 
FURNARIDAE 5 71 2 29 
FORMIGARIIDAE 3 33 6 67 
GOTINGIDAE O 1 100 
PIPRIDAE 50 1 50 
TYRANNIDAE 3 33 6 67 
TURDIDAE 3 75 1 25 
VIREONIDAE O 1 100 
PARULIDAE 1 50 1 50 
THRAUPIDAE 3 50 3 50 
FRINGILLIDAE O 5 100 
=================================================== 
TOTAL 29 43.94 32 48.48 
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espécies, Turdldae e Dendrocolaptldae, com 75%, Furnarldae, 

com 71% e Plcidae, com 67~. 

Ao serem consideradas somente as f am r I I as 

adaptadas ou não que sejam comuns aos dois métodos de 

levantamento, observa-se que os resultados são 

concordantes em 47% dos casos. Por exemp I o, as famf I I as 

Momotldae e Ramphastldae apresentaram 100% das espécies 

não adaptadas nos reflorestamentos, nos dois métodOS. Da 

mesma forma, a famflla Falconldae teve 100% das espéCies 

adaptadas aos ref I orestamentos. Já nas famf I I as P I c I dae e 

Dendrocolaptldae, a maior parte das espéCies não estão 

adaptadas, enquanto que para Tyrannldae e Fringlllldae, 

a maior parte das espéCies estão adaptadas. 

Nas famflas Furnarldae, Formlcarlldae, Cotlngldae e 
I, 
,~ 

Vireonldae Observam-se diferenças quanto à adaptação ou 

preJufzo, em função do método de levantamento. supõem-se 

que Isto seja decorrente do baixo número de espéCies na 

famf I I a constatadas pe I o método de captura/recaptura 

(Vlreonldae e Cotlngldae), e as dlfel'entes probabilidades 

de detecção dos Indlvfduos de acordo com o métldo de 

I evantamento empregado (Furnar i dae e Formi car i I dae). No 

caso da famflla Formlcarlldae, é provável que a eficiênCia 

do métodO de observação seja menor que o método de 

captura/recaptura em áreas de reflorestamento, resultando 

em uma maior frequêncla relativa das espéCies observadas na 

mata nativa, contra uma maior frequêncla relativa das 
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espécies capturadas/recapturadas em reflorestamentos. 

Quanto à famfl la Furnarldae, é provável que a 

diferença se dê em função da maior varlabl I Idade de padrões 

ecológiCOs de suas espécies. Algumas destas espécies tem o 

hábito de explorar somente galhos horizontais em busca de 

alimento, como o Bico-virado (Xenops rutllans), Trepador 

qUlete (Syndaetlla rUfosuperelllata) e o Trepadorzlnho 

(Hellobletus eontaminatus); outras são encontradas apenas a 

poucos centfmetros sobre o solo, como o GurrlquelrO-do-chão 

(Cllbanornls dendroeolaptoldes) e o Vira-folhas-vermelho 

(Selerurus seansor); o Capltão-da-porcarla (Loehmlas 

nematura) é habitante exclusivo de locais 

curso de água; o Grlmpelro (Leptasthenura 

Llmpa-folha-de-testa-baia (Phylldor rufus) 

onde haja um 

setarla) e o 

são aves que 

ocorrem predominantemente no dossel superior da floresta, 

enquanto que as espécies pertencentes ao gênero Synallaxis 

frequentam o SUb-bosque fechado e emaranhado. 

Anal isando-se algumas espécies (ou grupos de 

espécies com caracterfstlcas ecológicas semelhantes) quanto 

aos efeitos a que estas estão sUjeitas nas áreas de 

reflorestamento, pOde-se fazer algumas considerações. Das 

128 espécies registradas, 52 foram constatadas pelo método 

de Observação e pelo método de captura/recaPtura. Em 10 

destas 52 espécies, não se obteve o mesmo resultado para os 

dois métodos, isto é, para um método a espécie era 

considerada adaptada ao reflorestamento, e para o outro 
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método, era considerada como prejudicada ou vice-versa. Em 

7 casos, um dos métodos não definia a situação da espécie. 

Para 17 espécies, ambos os métodos indicaram a espécie como 

adaptada aos reflorestamentos, e 

Indicadas como não adaptadas 

18 espécies foram 

A tabela 28 relaciona as 128 espécies levantadas nas 

áreas de estudo com a respectiva indicação de adaptação ou 

não adaPtação, segundo o método de levantamento. 

A partir desta relação, pOde-se identificar 50 

espécies adaptadas, 63 espécies não adaptadas e 15 espécies 

indefinidas quanto ao efeito causado pelos reflorestamentos 

em suas pOPulações. 

De uma forma geral, observa-se que o grupo das aves 

que estão adaptadas aos reflorestamentos, são as aves 

Insetívoras, que provavelmente devam encontrar maior oferta 

de alimento nestas áreas. Fazem parte deste grupo, a 

maioria das espécies das famílias Tyrannldae, Furnaridae e 

Formlcarlldae. A família Frlngillidae também está bem 

representada nas áreas de reflorestamento, apresentando o 

hábito de ai Imentação granfvoro. As aves frugívoras, 

principalmente aquelas de maior porte, como os 

PSlttacídeos, Ramphastfdeos, Gotingfdeos e Trogonídeos, são 

visivelmente mal adaptadas nas florestas implantadas, 

embora tenham sido observadas nestas áreas. Também estão 

mal adaptadas as aves i nsetívoras que procuram seu alimento 

em árvores mortas e entre as fissuras da casca, como os 
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Pica-paus e Arapaçus. 

TABELA 28: Situação populacional das espécies de aves 
registradas através do método de observação elou 
captura/recaptura, nas áreas de reflorestamento. 

A: espécie adaptada aos reflorestamentos 
P: espécie prejudicada nos reflorestamentos 
I: adaptação/preJurzo não Identificado nos reflorestamentos 
-. espécie não constatada pelo método de levantamento 

TINAMIDAE 
Crypturellus obsoletus 

ACCIPITRIDAE 
Ictlnla plumbea 
Buteo magnl rostrls 

FALCONIDAE 
Micrastur ruflcoll is 
Mllvago ctllmachlma 

CRACIDAE 
Penelope obscura 

COLUMBIDAE 
Columba cayennensls 
Columba plumbea 
Leptotll a verreauxi 
Leptoti I a rufaxi la 
Geotrygon montana 

PSITTACIDAE 
Arattnga leucoPhtalmus 
Pyrrhura frontalls 
Brotogerts tirica 
Planopsltta Plleata 
P I onu 5 ma x I m I I I a n I 

CUCULIDAE 
Playa cayana 

STRIGIDAE 
Glaucidlum bras I I i anum 

TROCHILIDAE 
Phaethornls eurynome 
Thaluranla glaucopls 

MÉTODO DE LEVANTAMENTO 
OBS CAP/REC 

P 

P 
P 

A 

P 
P 
P 
P 

I 
P 
P 
P 
P 

A 

P 

A 

A 

P 

A 

I 
P 
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OBS CAP/REC 
Leucochlorls alblcollls A A 

TROGONIDAE 
Trogon surrucura s. P 

MOMOTIDAE 
BarlPhthengus rUflcaplllus P P 

BUCCONIDAE 
Nonnula rubecula P 

RAMPHASTIDAE 
Balllonlus balllonl P P 
Ramphastos dicolorus P 

PICIDAE 
Plcumnus temm I n c k i I A A 
Ct1rYSoptll us me I anoch I oros A P 
Piculus aurulentus P 
Celeus flavescens P P 
Dryocopus I I neatus P 
Melanerpes flavlfrons P 
Venlllornls sp i I ogaste r A 
Campeph I I us me I ano I eucos P 
Campeph I I us robustus P 

\ _. DENDROCOLAPTIDAE 
Slttasomus grlselcaplllus P P 
Dendrocolaptes platyrostrls P P 
Lepldocolaptes fuscus P P 
Campylorhamphus troch I I I rostr I s P A 

FURNARIDAE 
Cllbanornls dendrocolaptoldes A P 
Leptasthenura setarla A 
Synallaxls ruflcapllla A A 
Synallaxls frontalls A 
Synallaxls spixl A 
Synallaxls clnerascens A P 
Syndactyla rufosuperc I II ata A P 
Phylldor rufus P 
Hellobletus contaminatus A 

~. Xenops rutllans P P 
Sclerurus scansor P 
Lochmlas nematura P 

FORMICARIIDAE 
Batara clnerea P P 
Mackenzlaena severa A A 
Thamnopt11 I us caerulescens A A 
Dyslthamnus mentalls P A 

-, 
'..,. 
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OBS GAP/REG 
Drymophlla ferruglnea A A 
DrymoPh II a ma I ura A A 
Pyrlglena leucoptera P P 
Ghamaeza campanlsoma P P 
Grallaria varia P 
Gonopophaga Ilneata P A 

RHINOGRYPTIDAE 
Scytalopus Indigoticus A 

GOTINGIDAE 
Pachyramphus castaneus I 
Pachyramphus valldus P 
Pachyramphus polycopterus A 
Tltyra cayana P 
Tltyra Inqulsltor P 
Pyroderus scutatus A 
Procnlas nudlcoll is P 

PIPRIDAE 
Ghlroxlphla caudata P P 
Schlffornls v I rescens P P 
Neopelma aurlfrons A A 

TYRANNIDAE 
Legatus leucophaius P 

'Co' 
Megarhynchus pltangua P 
Mylodynastes maculatus A 
Pltangus sulphuratus P 
MylarChus ferox A 
Gontopus clnereus A 
Empldonax euleri A p 
Onychorhynchus coronatus P 
Platyrlnchus mystaceus A I 
TOlmomylas sulphurescens A A 
Todlrostrum Plumbelceps I A 
Mylornls aurlcularls A 
Hemltrlccus diops I A 
Phy II oscartes ventralls P 
Elaenla pal'v i rostr I s A 
Phyllomylas fasclatus A 
Leptopogon amaurocephalus P P 

''r'. PlpromorPha ruflventrls P A 
Gorytll0Pis delalandl P 

GORVIDAE 
Gyanocorax chrysops 

TROGLODYTIDAE 
Troglodytes aedon P 

, 
v 



177 

OBS GAP/REC 
TUROIOAE 

Turdus nlgrlceps A 
Turdus ruflventrls p P 
Turdus leucomelas P 
Turdus amauroctHlllnus A A 
Turdus ai blcollls P p 

VIREONIOAE 
Gyclarhls gujanensls A A 
Vlreo o I i vaceus p 
Hylopllllus poiCilotlS p 

IGTERIOAE 
Gaclcus haemorrhous p 
Gaclcus chrysopterus A 

PARULIOAE 
Parula pltlayumi p 
Bas II euterus cullcivorus A A 
Bas II euterus leucoblepharus p P 

GOEREBIOAE 
Coereba flaveola A 
Gonlrostrum speclosum A 
Oacnls cayana A 

I 
~ 

THRAUPIOAE 
Ghlorophonla cyanea A 
Euphonla chalybea P 
Plpraeldea melanonota P P 
Tangara peruvlana P 
Thraupls sayaca p 
Pi ranga fiava A 
Habla rubica p P 
Tachyphonus coronatus A A 
TrlchothrauPlsmelanops A I 
Pyrrhocoma ruflceps A A 
Hemlthraupls 9 ui ra A 
GlssoplS leverlana A 

FRINGILLIOAE 
Saltator s I mil I s A ,,,; Gyanocompsa cyanea A 
Amaurosplza moesta P I 
Haplosplza unlcolor I 
Arremon flavlrostl'is A A 
Zonotrlchla capensls A A 
Poosplza lateralls A A 
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5. CONCLUSõES 

Este trabalho procurou demonstrar a viabi I idade de 

se concl I lar o Desenvolvimento com a Conservação da 

Natureza em áreas de reflorestamentos homogêneos, 

adotando-se algumas práticas não convencionais de manejo 

florestal. Essas práticas vem sendo adotadas pela Klabln do 

Paraná há alguns anos, principalmente nos reflorestamentos 

com o Pinheiro-da-Paraná (Araucarla angustlfolla) e 

espécies do gênero EUcalyptus. As três áreas de 

reflorestamentos estudados apresentam uma situação à parte 

daquI lo que é convencionalmente adotado pela empresa. O 

manejo dos reflorestamentos nos 11 ml I hectares do Parque 

Ecológico da empresa é diferenciado; algumas áreas sofreram 

a última intervenção em 1987, mas a grande maioria não é 

manejada desde 1980 ou antes. Nestas condições, a 

regeneração natural é intensa, e muitas espécies da flora 

nativa se estabelecem com sucesso. Os resultados e a 

eficiência dessas práticas sobre a fauna e a flora nunca 

haviam sido testados através de uma metodologia adequada. 

Pouco se conhece a respeito de tais metodologlas no Brasl I, 

e quase sempre é necessário que se desenvolvam técnicas 
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novas que se adaptem a cada situação, e a cada objetivo que 

se deseja alcançar. 

Sabe-se que as aves constituem o grupo de 

vertebrados mais bem conhecido e estudado. Fala-se que 

cerca de 99% das espécies de aves são conhecidas, e isto se 

deve basicamente ao seu hábito predominantemente diurno, e 

à sua relativa conspiculdade, quer visual, quer auditiva. 

Mas o aprove I tamento das aves na ava I i ação da qua I I dade de 

habitat, se deve principalmente à sua senslbi I Idade às 

alterações físicas do seu melo. Pequenas modificações na 

vegetação são capazes de alterar a estrutura populacional 

de uma comunidade de aves. 

Por estas e outras razões, a avlfauna foi utl Ilzada 

neste trabalho, adotando-se dois métodos distintos de 

levantamento em áreas de mata nativa, reflorestamento com o 

Plnhelro-do-Paraná (AraucarJa angustlfolla) e Eucalyptus 

sp. 

o que se pode observar Já 

levantamentos, foi uma alta densidade 

n05 

de 

p r I me I r o s 

aves nos 

reflorestamentos, podendo-se destacar espécies como o 

Tlé-de-topete (Trlcnotnraupls melanops), Cabeclnha-castanha 

(Pyrrnocoma ruflceps), Tlé-preto (Tacnyphonus coronatus), 

Pula-pula (Baslleuterus cullclvorus), Choca-oa-mata 

(Thamnopl1 I I us 

t'uflventrls), 

caerulescens), Sablá-laranJelra 

Chupa-dente (ConopoPhaga Ilneata) 

Plchororé (Synallaxis rUflcapilla), entre outros. 

(TlIt'dus 

e o 
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Os dois métodos de levantamento de aves apresentaram 

índices de densidade em relação ao tempo de observação ou 

número de horas-rede 

reflorestamento. o 

mais 

índice 

elevados 

médio 

nas 

nas 

áreas 

áreas 

de 

de 

reflorestamento para o método de observação foi de 37.45 

contatos por hora de observação, contra 31.9 contatos nas 

6reas de mata nativa. Para o método de captura/recaptura, a 

diferença é ainda maior: 29.4 aves capturadas a cada 100 

horas-rede nos reflorestamentos, contra 19.8 aves nas áreas 

de mata nativa. Acredita-se que esta alta densidade de aves 

nas áreas de reflorestamentos se deva a uma grande oferta 

de ai Imento, principalmente de Insetos. Este fato é 

evidenciado nas zonas ecotonals, onde o reflorestamento faz 

I Imite com a' mata nativa. Gomo os talhões não apresentam 

dimensões exageradas, o efeito de borda pode se extender 

até o seu interior. 

Além disso, em função de terem sido plantados há 34 

anos atrás, as áreas de reflorestamentos estudados poderiam 

ser considerados como ecossistemas recém-formados, ou em 

fase Iniciai de sucessão. Portanto, apresentariam uma 

altíssima produtividade biológica. 

Embora tenham sido encontrados alguns ninhos, 05 

reflorestamentos não parecem beneficiar as aves quanto à 

reprodução. Espécies que nldlflcam em ocos de árvores, por 

exemplo, não encontram condições adequadas para construção 

de ninhos. As árvores mortas em reflorestamentos 
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apresentaram uma densidade média de 10.0 árvores por 

hectare contra 84.2 árvores por hectare nas áreas de mata 

nativa. Merece ser mencionado o grande incêndio florestal 

que assolou o estado do Paraná em 1963. Este incêndio 

poderia ter empobrecido as florestas naturais, explicando 

em parte, a maior densidade populacional de aves 

registradas nos reflorestamentos. 

As espécies que nldlflcam no dossel superior da 

floresta também não encontram condições adequadas de 

nldlflcaçãonos reflorestamentos, pois nestas áreas o 

dossel é extremamente homogêneo e simplificado. Algumas 

aves podem ter sido registradas nos reflorestamentos como 

indivíduos transitórios, utl I Izando-se destas áreas apenas 

para se deslocar de uma porção de mata nativa à outra. 

A diversidade resultante do método de observações 

foi mais baixa nas áreas de reflorestamento em relação à 

mata nativa, ocorrendo o contrário para o método de 

captura/recaptura, onde se obteve uma diversidade maior nos 

reflorestamentos. O que determina esta diferença, é o 

própriO métOdO de levantamento de aves, associado à 

conspiculdade das espéCies e à densidade de sub-bosque. 

Neste trabalho constatou-se que o método de 

captura/recaptura é mais eficiente em reflorestamentos, que 

quase sempre apresentam um sUb-bosque fechado e I Imitado no 

máXimo, a 4 metros de altura. É neste espaço físico 

reduzido que se concentra a grande maioria das aves que 
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densidade do 

destas aves, 

tornando-as menos conspícuas, enquanto que a captura 

independe da consplculdade. Nas áreas de mata nativa as 

aves estão melhor distribuídas ao longo dos estratos 

verticais, não se concentrando em um determinado estrato. 

Nestas condições, a maior parte das aves acaba não sendo 

capturada, embora possam 

faci Ildade. 

ser observadas com maior 

A tentativa de se associar a aVjfauna com os 

diversos parâmetros referentes às características da 

vegetação vem sendo feita por vários pesquisadores. Para 

este tipo de correlação, pOde-se considerar coeficientes de 

correlação de 0.6 ou mais como bastante expressivos. Neste 

trabalho, algumas correlações entre características da 

composição florística e a avifauna se mostraram bastante 

expressivas. O fato de se considerar as áreas de 

reflorestamento e mata nativa como um conjunto único na 

obtenção destas correlações, poderia estar interferindo 

significativamente nos resultados obtidos, pois os diversos 

parâmetros ana II sados, tanto para av i fauna, quanto para 

vegetação, podem não se comportar da mesma forma nas áreas 

de reflorestamento e mata nativa. Esta separação não foi 

considerada neste trabalho, em função do baixo número de 

amostras ou locais de levantamento em áreas de 

reflorestamento. Em estudos futuros, esta consideração 
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deverá ser observada, obtendo-se resultados mais 

confiáveis. Também ficou evidente a necessidade de se 

desenvolver novas metodologlas que possam ser empregadas na 

avaliação de habltats, princiPalmente relacionadas à 

vegetação, enquanto que as metodologlas já existentes devem 

ser testadas e ajustadas a este tiPO de aval iação. 

Trabalhos deste tipo devem levar em consideração 

todas as fontes de erro as quais o método poderia estar 

sujeito. Neste trabalho, algumas fontes de erro não foram 

consideradas, como por exemplo, as estações do ano, 

condições climáticas, e principalmente o efeito de borda. 

As flutuações populacionais das aves florestais devem ser 

melhor conhecidas ao longo do ano, POiS nem sempre estão 

associadas às quatro estações do ano convencionadas pelo 

Homem. Nos trabalhos de campo ficou evidente a grande 

variação dos índices de captura e de observação em um mesmo 

local, de um dia para o outro. Estas variações são 

imprevisíveis, e os fatores que as determinam são 

desconhecidos, podendo estar I I gados às condições 

climáticas, disponibilidade de alimento, fase reprodutiva, 

ou outros fatores menos evidentes. 

Um fator que sempre deve ser levado em consideração 

nos trabalhos de aval iação de habltats, se refere às 

Impressões pessoais do pesquisador. Nem sempre os índices 

que representam uma determinada situação populacional estão 

de acordo com o que o pesquisador observou em campo. Os 
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fndlces podem ser uma Importante ferramenta de trabalho, 

mas as conclusões nunca devem ser obtidas exclusivamente 

através deles. 

Neste trabalho constatou-se uma grande concordância 

entre os resultados obtidos através dos fndices empregados, 

e aquilO que foi observado em campo. Além de confirmar as 

Impressões pessoais, 05 fndlces foram importantes para 

esclarecer dúvidas que surgiram em campo, faci I Itando e 

esclarecendo a situação observada. 

Os fndlces confl rmaram que as medidas adotadas pela 

empresa em seus reflorestamentos, vem em beneffcio direto a 

várias espécies de aves florestais, que se mostraram 

bastante abundantes nestas áreas. Em contrapartida a 

própria empresa se beneficia, na medida em que estas aves 

atuam como Importante elemento de controle de pragas 

florestais. Fiea demonstrado que nem todas as atividades de 

reflorestamento produzem florestas do silêncio, ou 

florestas que "furam olho de passarinho". É perfeitamente 

poss[vel conel I lar Desenvolvimento com a Conservação da 

Natureza, obtendo-se desta prática, resultados altamente 

desejáveis a longo prazo, beneficiando as aves diretamente, 

e a empresa, indiretamente . 
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Relação das aves registradas por local 

índices das aves observadas por local 

fndlces das aves capturadas por local 

Relação das espécies arbóreas por local 
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RELACÃO DAS AVES REGISTRADAS POR LOCAL 

o = espécie registrada pelo método de observações 
C = espécie registrada pelo método de captura/recaptura 

L O C A I S 
1 2 3 4 k B 7 B 

TINAMIDAE 
Crypture II us obsoletus O O O 

ACCIPITRIDAE 
Ictlnia plumbea O O 
Buteo magnlrostris O 

FALCONIDAE 
Mlcrastur ruficollls C 
Mllvago ct1imactl1ma O 

CRACIDAE 
Penelope obscura O O 

COLUMBIDAE 
Columba cayennensis O 
Columba plumbea O O O O O O 
Leptot I I a verreauxl O O C 
Leptotlla rufaxlla O O O 
Geotrygon montana C 

PSITTACIDAE 
Aratinga leucoptltalmus O O O O O 
Pyrrl1ura frontalis O O O O O O O O 
Brotoget' i s tirica O 
Planopsltta pi leata O O 
P lo nus ma x I m I I I a n I O O O O 

CUCULIDAE 
Playa cayana O O O O O O 

STRIGIDAE 
Glaucldlum bras i I I anum C 

TROCHILIDAE 
Ptlaettlornis eurynome OC OC O OC OC OC 
Thalurania glaucoPls C 
Leucochlorls albicollls C O O O O O OC 

TROGONIDAE 
Trogon surrucura s. O O O O O O 

MOMOTIDAE 
Bariphthengus ruficapillU5 OC O 
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L O C A I S 
1 ? ::l 4 fi R 7 R 

BueeDNIOAE 
Nonnula rubecula C C 

RAMPHASTIOAE 
Balllonius bal I lonl De 
Ramphastos dlcolorus D D o 

PlelOAE 
Plcumnus temm I n c k I I o o De c De c De 
c h r y s o p t I I u s me I a n o c h I o r o 5 O O oe D D O 
Plclllus aurulentus O O O O O O 
eeleus flavescens O De O 
Oryocopus I i neatus O O O D 
Melanerpes flavlfrons D 
Venlllornls sp II ogaster O D D O D D O D 
eampeph I I us me I ano I eucos O 
eampePh i I us robustus D 

OENDRDeDLAPTIOAE 
Slttasomus grlselcaplllus De oe De oe De De D O 
Oendrocolaptes platyrostris O C oe O O O o 
Lepldocolaptes fuscus De c De O 
eampYlorhamphus troch I I I rostr Is C O C C 

FURNARIOAE 
ellbanornis dendrocolaptoides C O 
Leptasthenura setarla O o O D O 
Synallaxls ruficapilla De D De De D De De De 
Synallaxls frontal is D 
Synallaxls splxl D 
Synallaxls cinerascens De De O O De O O O 
Syndactyla rufosuperc i I i ata C C O O 
Phylldor rufus O O O 
Heliobletus contaminatus C C 
xenops rutllans C O 
Sclerurus scansor C 
Lochmlas nematura O 

FORMleARllOAE 
Batara clnerea De O 
Mackenzlaena severa De O 
ThamnoPh I I us caerulescens O D De O oe oe oe De 
Oys I thamnus menta I i s oe De oe oe oe oe De De 
OrymoPl111a ferrllglnea O De De D D De 
Orymophila malura C D D De De De 
Pyriglena I eucoPtel'a De De De De De De De 
ehamaeza campanlsoma De De D D D 
Grallarla varia D 
eonopopllaga I I neata De De De De De O De oe 

RHINDeRYPTIOAE 
Scytalopus Indigoticus D D D D D O 
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AE 
ramphus 

COTINGID 
Pachy 
pachy 
Pachy 
Tltyr 
Tltyra 
pyrOd 
procn 

castaneus 
ramphus valldus 
ramphus polycopterus 
a cayana 

Inqulsitor 
erus scutatus 
las nudlcollls 

xiPhia caudata 
fornls virescens 

PIPRIDAE 
Chlro 
Schlf 
Neope Ima aurlfrons 

DAE 
us 

TYRANNI 
Legat 
Megar 
Mylod 
Pltan 
Mylar 
Conto 
Empld 
Onych 
Platy 
Tolmom 
TOdlr 
Mylor 
Hemlt 
Ph y I I 
Elaen 
Ph y I I 
Lepto 
Plprom 
Coryt 

leucophalus 
hynchus Pltangua 
ynastes maculatus 
gus sulphuratu5 
ChU5 ferox 
pus clnereus 
onax euleri 
orhynchus coronatus 
rlnchus mystaceus 
ylas su I ptlurescens 

ostrum plumbelceps 
nls aurlcularls 
riCCU5 dlops 
oscartes ventra 115 
I a parvl rostrls 
Omylas fasclatus 
pogon amaurocephalus 

orpha rufiventrls 
hopls delalandl 

CORVIDA E 
eyano corax chrysops 

TRDGLOD YTIDAE 
Trogl odytes aedon 

TURDIDA E 
Turdu s nlgrlceps 
Turdu s rufiventrls 
Turdu s leucomelas 
Turdu s amaurocha II nus 
Turdu s alblcollls 

VIREONI DAE 
Cycla rhls gujanensis 
V I r e o o I i vaceus 
Hylop h I I us pOicllotls 

L O C A I S 
1 ? ::I 4 ~ 

O O 
O O 

O O 
O D O D 

O O O 

OC O oe oe De 
DC oe oe De De 

O 
O O O 
D D D D 
O 

O 
O 

C C C C 
C 

De oe oe De De 
c 

O D 
D D 
oe De 

D 

D C C oe c 
De c C 

D 

D D O D 

D 

D 
De De De oe De 

C 
O 
De oe De De De 

O D D D D 
O o 
o 

R 7 

D 

De oe 
De D 

Del 

I 
D I 

D D 

O 

oe De 
O 

O 
O 

De De 

oe 
De 

O O 

O 
De oe 

D De 
De D 

De D 
D 

194 

B 

O 

O 

O 

O 
D 

O 
D 

O 
O 

O 
C 
C 
O 
O 

C 
C 

c 

D 

O 

O 
D 

c 
c 

c 

c 

c 

c 

c 
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l D C A I S 
1 ? ::I 4 Fi R 7 8 

leTERIOAE 
eacicus haemorrhous D D D D 
eaclcus chrysopterus D D D D D D D D 

PARUllOAE 
Parula Pltlayuml D D D D D D D D 
Bas I I euterus CUllclvorus O O oe oe oe oe oe oe 
Bas I I euterus leucoblepharus oe De oe De De De oe D 

eDEREBIOAE 
eoereba flaveola o D 
eonlrostrum speclosum o o D 
Oacnls cayana D D 

THRAUPIOAE 
ehlorophonla cyanea o 
Euphonla ChalYbea D D 
Pipraeldea melanonota D C D 
Tangara peruvlana o 
Thraupls sayaca o 
Plrang8 fiava O O 
Habla rublca De o o C 
Tachyphonus coronatus D oe De D c De oe De 
Trlchothraupls melanops De De De De De De De oe 
Pyrrhocoma ruflceps De De De oe De oe oe 
Hemlthraupls guira D D o D O 
elssoPIS leverlana D D D O 

FRINGllllDAE 
Saltator 5 I ml I 15 D oe De De De oe oe 
eyanOCompsa cyanea C C 
Amaurosplza moesta o oe oe c c C 
Haplosplza unlcolor C C C C C C 
Arremon flavirostrls oe c: 
Zonotrlchla capensls O o o De 

, 
., 

Poosplza lateralls C oe 



Relação das espécies de aves observadas no Local 1, e seus 
respectivos índices populacionais (GONT = Gontatos; FREL = 
Frequêncla relativa: IDENS = índice de Densidade; FO = Fre
quência de Observação). 

ESPEGIE 

Aratlnga leucophtalmus 
Balllonlus ballloni 
Bas II euterus cu I I c I vorus 
Baslleuterus leucoblepharus 
Gh I rox I ph I a caudata 
Gyanocorax chrysops 
Ghamaeza campanisoma 
Gaclcus chrysopterus 
Golumba cayennensls 
Gyclarhis guJanensls 
Gaclcus haemorrhous 
Gonopophaga I ineata 
Grypturellus obsoletus 
Golumba plumbea 
Gampeph I I us robustus 
Gonlrostrum speclosum 
Drymophlla ferruglnea 
Dryocopus Ilneatus 
Dvs I thamnus menta I I s 
Dendrocolaptes platyrostrls 
Euphonla chalybea 
Grallarla varia 
Hemlthraupls gulra 
Habla rublca 
Ictlnla plumbea 
Leptopogon amaurocephalus 
Lepldocolaptes fuscus 
Legatus leucophalus 
Lochmlas nematura 
Leptotlla rufaxila 
Leptasthenura setarla 
Leptotlla vet'reauxl 
Mylodynastes maculatus 
Megarhynchus pltangua 
Piava cavana 
Pachyramphus castaneus 
Phaethornls eurynome 
Pyrrhura frontalls 
Pyrlglena leucoptera 
Plpraeidea melanonota 
P I onu s ma x I m I I I a n I 
Platyrlnchus mystaceus 
Procnlas nudlcollis 
Parula pltiayumi 
Planopsltta pi leata 
Plpromorpha rufiventris 
Phylldor rufus 
Pyrrhocoma ruflceps 

GONT 

27 
1D 
29 
21 
40 
49 

9 
18 

2 
7 
3 

19 
9 

17 
2 
9 
7 
3 

29 
3 
5 
4 
9 

14 
1 
1 
5 
1 
1 
1 

55 
1 
9 
3 
3 
4 
9 

121 
10 

5 
133 

3 
7 

"11 
1 
6 
1 

10 

FREL 

2.789 
1 .033 
2.996 
2.169 
"1.132 
5.062 
0.930 
1.860 
0.207 
0.723 
0.310 
1 .963 
0.930 
1.756 
0.207 
0.930 
0.723 
0.310 
2.996 
0.310 
0.517 
0."113 
0.930 
1 . "146 
0.103 
0.103 
0.517 
0.103 
0.103 
0.103 
5.682 
0.103 
0.930 
0.310 
0.310 
0."113 
0.930 

12.500 
1 .033 
0.517 

13.7"10 
0.310 
0.723 
"1.236 
0.103 
0.620 
0.103 
1 .033 

IDENS 

157.07 
58.17 

168.70 
122. 16 
232.69 
285.05 
52.36 

104.71 
11 .64 
"10.72 
17.45 

110.53 
52.36 
98.90 
11 .6"1 
52.36 
40.72 
17."15 

168.70 
17.45 
29.09 
23.27 
52.36 
81.44 
5.82 
5.82 

29.09 
5.82 
5.82 
5.82 

319.95 
5.82 

52.36 
17.45 
17."15 
23.27 
52.36 

703.90 
58.17 
29.09 

773.71 
17.45 
"10.72 

238.51 
5.82 

3"1.90 
5.82 

58.17 

FO 

30 
10 
70 
60 
65 
"10 
30 
55 

5 
35 
15 
50 
30 
50 

5 
20 
15 
15 
65 
10 
15 
15 
20 
25 

5 
5 

20 
5 
5 
5 

90 
5 

15 
10 
10 

5 
30 
60 
20 
20 
45 
10 
30 
80 

5 
15 

5 
"10 

:1.9ó 
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ESPEGIE GONT FREL 10ENS FO 

Pltangus sulphuratus 6 0.620 34.90 25 
Plcumnus temm i nc k I I 2 0.207 11 .64 10 
Pachyramphus valldus 11 1.136 63.99 25 
Ramphastos dlcolorus 3 0.310 17.45 10 
Synallaxis clnerascens 3 0.310 17.45 15 
Slttasomus grlselcaplll us 13 1 .343 75.63 50 
Synallaxls ruficapllla 17 1 .756 98.90 45 
Saltator si ml I I s 2 0.207 11 .64 10 
Schlffornis vlrescens 21 2.169 122. 16 60 
Turdus ai blcollls 4 0.413 23.27 15 

~ Turdus amaul'ochallnus 1 0.103 5.82 5 
ThamnoPh I I us caerulescens 6 0.620 34.90 25 
TachyphOnus coronatus 9 0.930 52.36 20 
Tltyra cayana 15 1.550 87.26 30 
Tltyra Inqulsltor 5 0.517 29.09 20 
Trlchothraupls melanops 14 1 .446 81.44 30 
Turdus nlgrlceps 1 0.103 5.82 5 
Turdus ruflventrls 40 4.132 232.69 75 
Thraupls sayaca 2 0.207 11 .64 10 
Trogon surrucura s. 9 0.930 52.36 30 
Venlllornls sp I I ogaste r 6 0.620 34.90 20 
Zonotrlchia capensls 1 0.103 5.82 5 

Relação das espécies de aves observadas no Local 2, e seus 
l~' respectivos fndlces populacionais (GONT = Gontatos: FREL = 

Frequêncla relativa: 10ENS = fndlce de Densidade: FO = Fre-
quêncla de Observação). 

ESPEGIE GONT FREL IDENS FO 

Aratlnga leucophtalmus 2 0.475 11 .70 5 
Amaurosplza moesta 1 0.238 5.85 5 
Bas II euterus cullclvorus 25 5.938 146.20 55 
Bas i I euterus leucoblepharus 24 5.701 140.35 60 
Buteo magn I rostr I s 2 0.475 11 .70 10 
Brotogerls t I r I ca 3 0.713 17.54 5 
Ghl roxlphia caudata 24 5.701 140.35 45 
Gyanocorax chrysops 26 6.176 152.05 15 

\,-J Ghamaeza campanlsoma 10 2.375 58.48 40 
Gaclcus CIHysopterus 14 3.325 81.87 20 
GYClarhls gUjanensls 14 3.325 81 .87 35 
Gonopophaga I I neata 18 4.276 105.26 45 
Ghrysoptll us melanochloros 1 0.238 5.85 5 
Gampeph I I us melanoleucos 1 0.238 5.85 5 
Golumba plumbea 3 0.713 17.54 15 
Dyslthamnus mentalls 33 7.838 192.98 45 
Hylophllus POicilotis 4 0.950 23.39 10 
Habia rublca 4 0.950 23.39 5 
Ictlnia plumbea 1 0.238 5.85 5 

y Leptotila rufaxlla 1 0.238 5.85 5 
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ESPEGIE GONT FREL IDENS FO 

leptotlla verreauxl 3 0.713 17.54 10 
Mylarchus ferox 2 0.475 11 .70 10 
Mylodynastes maculatus 6 1.425 35.09 20 
MegarhynChus pltangua 5 1 . 188 29.24 15 
Plculus aurulentus 3 0.713 17.54 10 
Piava cayana 5 1.188 29.24 20 
Pacllyramphus castaneus 4 0.950 23.39 10 
Phaethornls eurynome 3 0.713 17.54 10 
Pyrrhura frontalls 4 0.950 23.39 5 

'~ Pyrlglena leucoptera 12 2.850 70.18 30 
P lo nus ma x I m i I I a n i 3 0.713 17.54 5 
Platyrlnchus mystaceus 4 0.950 23.39 .15 
Parula pltlayuml 3 0.713 17.54 10 
Pyrrhocoma ruflceps 12 2.850 70.18 25 
Plcumnus temm I nc I< I I 2 0.475 11 .70 5 
Ramphastos dicolorus 3 0.713 17.54 10 
Synallaxls clnerascens 4 0.950 23.39 15 
Slttasomus griselcapi Ilus 5 1.188 29.24 15 
Scytalopus Indlgotlcus 2 0.475 11 .70 5 
Synallaxls ruficapllla 21 4.988 122.81 55 
Saltator si ml I I S 10 2.375 58.48 30 
Schlffornls v I rescens 8 1 .900 46.78 30 
Turdus alblcollls 6 1 .425 35.09 15 
ThamnoPh I I us caerulescens 19 4.513 111.11 50 
Tachyphonus coronatus 5 1.188 29.24 10 

, . Tltyra cayana 2 0.475 11 .70 5 
Tltyra Inqulsltor 5 1.188 29.24 15 
Trlchothraupls melanops 8 1 .900 46.78 25 
Tangara peruvlana 2 0.475 11 .70 5 
Todlrostrum plumbelceps 1 0.238 5.85 5 
Turdus ruflventrls 19 4.513 111.11 40 
Trogon surrucura s. 8 1 .900 46.78 15 
Vlreo o I i vaceus 5 1 .188 29.24 20 
Venlllornls sp I I ogaste r 6 1.425 35.09 20 

Relação das espécies de aves observadas no Local 3 I e seus 
respectivos índices populacionais (CONT = Contatos; FREL = 
Frequêncla relativa; IDENS = índice de Densidade; FO = Fre-
qUência de Observação). 

~. 

ESPEGIE CONT FREl IDENS FO 

AmaurosPlza moesta 2 0.565 0.1'170 10 
Batara elnel'ea 4 1 . 130 0.2339 15 
Bas II euterus cullclvorus 24 6.780 1 .4035 35 
Bas II euterus I eucoblepllarus 36 10.169 2.1053 65 
Barlphthengus ruf I cap I I I us 1 0.282 0.0585 5 
ClliroxlPllla caudata 3 0.847 0.1754 10 

'" Contopus clnereus 1 0.282 0.0585 5 



.< C)n .1 .. ' , 

ESPEGIE GONT FREL 10ENS FO 

Ghamaeza campanlsoma 5 1 .412 0.2924 20 
Gaclcus chrysopterus 17 4.802 0.9942 50 
Gyclarllis guJanenSls 14 3.955 0.8187 50 
Gaclcus haemorrhous 1 0.282 0.0585 5 
Glssopls leveriana 4 1.130 0.2339 5 
Gonopophaga I I neata 20 5.650 1.1696 50 
Ghrysoptllus melanochloros 1 0.282 0.0585 5 
Golumba plumbea 4 1 .130 0.2339 15 
Dacnls cayana 2 0.565 0.1170 5 
Orymophlla ferruglnea 9 2.542 0.5263 25 
Drymophlla malura 2 0.565 0.1170 5 
Oys I tllamnus menta I i s 15 4.237 0.8772 40 
Euphonla chalybea 2 0.565 O. 1170 5 
Hemltrlccus dlops 12 3.390 0.7018 45 
Hemlthraupis gulra 31 8.757 1 .8129 10 
Leucochlorls alblcollls 1 0.282 0.0585 5 
Mylornls auricularls 2 0.565 O. 1170 5 
Mylodynastes maculatus 3 0.847 0.1754 10 
Megarhyncllus pltangua 2 0.565 O. 1170 10 
Playa cayana 3 0.847 0.1754 15 
Phaethornis eurynome 1 0.282 0.0585 5 
Pyrrhura frontalls 8 2.260 0.4678 10 
Pyrlglena leucoptera 5 1 .412 0.2924 15 
Platyrlnchus mystaceus 6 1 .695 0.3509 25 
Procnlas nuClicollls 7 1 .977 0.4094 20 
Parula pltlaYUml 15 4.237 0.8772 35 
Pyrrhocoma ruflceps 2 0.565 0.1170 5 
Pachyramphus valldus 2 0.565 0.1170 10 
Synallaxis clnerascens 4 1.130 0.2339 10 
Slttasomus griselcaplll us 14 3.955 0.8187 55 
Scytalopus Indlgotlcus 1 0.282 0.0585 5 
Synallaxis ruficapilla 13 3.672 0.7602 40 
Saltator sim I I I s 1 0.282 0.0585 5 
Schlffornls v i rescens 13 3.672 0.7602 40 
Turdus ai blcollls 4 1 . 130 0.2339 15 
Thamnophllus caerulescens 5 1 .412 0.2924 25 
Tachyphonus coronatus 2 0.565 0.1170 5 
Tltyra Inquisltor 4 1 .130 0.2339 10 
TrlchothrauPis melanops 2 0.565 0.1170 5 
ToClI rostrum plumbelceps 3 0.847 0.1754 10 
Turdus ruf I ventl' I s 6 1.695 0.3509 25 

~1. 
Trogon surrucura s. 4 1 .130 0.2339 15 
V I I' e o o I I vaceus 4 1 . 130 0.2339 10 
Venlliornls spilogaster 6 1 .695 0.3509 30 
Xenops rutllans 0.282 0.0585 5 

\ 



Relação das espécies de aves observadas no Local 4, e seus 
respectivos Indlces populacionais (GONT = Gontatos; FREL = 
Frequêncla relativa; IDENS = fndlce de Densidade; FO = Fre
quência de Observação). 

ESPEGIE GONT 

Amaurosplza moesta 7 
Baslleuterus cullcivorus 62 
Bas 11 euterus I eucobl epharus 53 
Chlroxlphla caudata 22 
Gyanocorax chrysops 53 
Chamaeza campanisoma 9 
Gaclcus chrysopterus 22 
Celeus flavescens 1 
Gyclarhls gujanensls 3 
Caclcus haemorrhous 1 
Glssopls leveriana 1 
Conopophaga Ilneata 30 
Chrysoptilus melanochloros 1 
crypturellus obsoletus 5 
CampylOrhamphus trochlll rostrls 2 
Drymophlla ferruglnea 7 
Oryocopus Ilneatus 3 
O r ymo p h I I a ma I u r a 3 
Oyslthamnus mental 15 29 
Oendrocolaptes Platyrostrls 2 
Hemltrlccus dlops 13 
Leucochlorls alblcol I 15 3 
Leptopogon amaurocephalus 2 
Lepldocolaptes fuscus 4 
Leptotlla rufaxlla 5 
Leptasthenura setaria 26 
Mylornls auricularls 3 
Melanerpes flavifrons 2 
Plculus aurulentus 4 
Playa cayana 4 
Phaethornls eurynome 4 
Pyrrhura frontalls 37 
Pyrlglena leucoptera 6 
Pionus maxlmi Ilanl 9 
Platyrlnchus mystaceus 9 
Parula pltiayuml 20 
Phy II dor rufus 16 
Pyrrhocoma ruficeps 3 
P I c um nus t e mm I n c K I I 1 
Ramphastos dicolorus 7 
Synallaxis cinerascens 3 
Slttasomus grlselcaplllus 29 
SCytalopus Indlgotlcus 1 
Syndacty I a rUfosuperc I I i ata 1 
SynallaXls ruflcapilla 20 
Saltator slmills 14 
Schlffornls virescens 25 

FREL 

1.094 
9.688 
8.281 
3.438 
8.281 
1 .406 
3.438 
0.156 
0.469 
0.156 
0.156 
4.688 
0.156 
0.781 
0.313 
1 .094 
0.469 
0.469 
4.531 
0.313 
2.031 
0.469 
0.313 
0.625 
0.781 
4.063 
0.469 
0.313 
0.625 
0.625 
0.625 
5.781 
0.938 
1 .406 
1 .406 
3.125 
2.500 
0.469 
0.156 
1.094 
0.469 
4.531 
0.156 
0.156 
3.125 
2.188 
3.906 

10ENS 

41.10 
364.06 
311 .22 
129. 18 
311 .22 
52.85 

129. 18 
5.87 

17.62 
5.87 
5.87 

176.16 
5.87 

28.36 
11 .74 
41 .10 
17.62 
17.62 

170.29 
11 .74 
76.34 
17.62 
11 .74 
23.49 
29.36 

152.67 
17.62 
11 .74 
23.49 
23.49 
23.49 

217.26 
35.23 
52.85 
52.85 

117.44 
93.95 
17.62 
5.87 

41.10 
17.62 

170.28 
5.87 
5.87 

117.44 
82.21 

146.80 

FO 

20 
90 

100 
70 
35 
40 
70 

5 
15 

5 
5 

75 
5 

15 
5 

25 
15 
15 
65 
10 
50 
10 
10 
15 
15 
70 
15 

5 
15 
15 
20 
35 
20 
20 
40 
70 

5 
10 

5 
20 
15 
85 

5 
5 

65 
45 
75 

200 
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ESPEGIE GONT FREL IDENS FO 

Turdus alblcollls 3 0.469 17.62 15 
Thamnoph I I us caerulescens 7 1 .094 41.10 30 
TachYPhonus coronatus 1 0.156 5.87 5 
Trlchothraupls melanops 6 0.938 35.23 10 
Turdus ruflventrls 19 2.969 111 .57 45 
Trogon surrucura s. 11 1 .719 64.59 40 
Venillornls sp II ogaster 6 0.938 35.23 25 

~ Relação das espécies de aves observadas no Local 5, e seus 
respectivos fndlces populacionais (GONT = Contatos; FREL = 
Frequêncla relativa; 10ENS = fndlce de Densidade; FO = Fre-
quêncla de Observação). 

ESPECIE GONT FREL IDENS FO 

Bas i I euterus Cullcivorus 45 12.968 262.85 70 
Bas II euterus leucoblePharus 39 11 .239 227.80 90 
Barlphthengus ruficapillus 1 0.288 5.84 5 
Clll t'oxlpnla caudata 12 3.458 70.09 40 
cyanocorax CtHYSOPS 14 4.035 81 .78 25 
Chamaeza campanlsoma 4 1.153 23.36 20 
Caclcus chrysopterus 15 4.323 87.62 50 
Gorythopls delalandl 1 0.288 5.84 5 
Celeus flavescens 1 0.288 5.84 5 

" Cyclarhls gujanenSls 9 2.594 52.57 35 
Cacicus haemorrhous 1 0.288 5.84 5 
Conopophaga I I neata 4 1.153 23.36 15 
Crypturellus obsoletus 2 0.576 11 .68 5 
Dyslthamnus mentalls 16 4.611 93.46 30 
Dendrocolaptes platyrostrls 3 0.865 17.52 15 
Hemithraupis 9 u i r a 9 2.594 52.57 5 
Leucochlorls alblcollls 1 0.288 5.84 5 
Leptasthenura setarla 1 0.288 5.84 5 
MYlodynastes maculatus 6 1 .729 35.05 20 
Plculus aUI'u I entus 4 1.153 23.36 15 
Pyrrhura frontal iS 21 6.052 122.66 15 
Platyrlnchus mystaceus 3 0.865 17.52 15 
Procnlas nudlcollls 1 0.288 5.84 5 
Penelope obscura 2 0.576 11 .68 5 

'<' Parula pltlayuml 19 5.476 110.98 50 
Pllylldor rufus 13 3.746 75.93 20 
Phy I loscartes ventra I I s 2 0.576 11 .68 5 
Pionopsltta pi leata 5 1 .441 29.21 5 
Synallaxls cinerascens 5 1 .441 29.21 25 
Slttasomus grlselcaplllus 28 8.069 163.55 90 
Synallaxis ruflcaPllla 1 0.288 5.84 5 
Schlffornls v I rescens 14 4.035 81 .78 55 
Troglodytes aedon 2 0.576 11 .68 5 
Turdus albicollis 8 2.305 46.73 25 
Thamnoph I I us caerulescens 6 1.729 35.05 20 

-J Tltyra Inquisitor 3 0.865 17.52 5 
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ESPECIE CONT FREL IDENS FO 

Trlchothraupis melanops 6 1 .729 35.05 15 
Turdus ruflventrls 12 3.458 70.09 45 
Trogon surrucura s . 3 0.865 17.52 10 
Venlllornls sp II ogaster 4 1.153 23.36 20 
Zonotrlchla capensls 1 0.288 5.84 5 

Relação das espécies de aves observadas no Local 6 I e seus 
respectivos fndlces populacionais (CONT = Contatos; FREL = 

~ Frequêncla relativa; IDENS = fndlce de Densidade; FO = Fre-
quêncla de Observação). 

ESPECIE CONT FREL IOENS FO 

Arremon flavl rostrls 1 0.156 5.85 5 
Aratinga leucophtalmus 24 3.738 140.35 10 
Bas II euterus cullclvorus 78 12. 150 456. 14 100 
Baslleuterus leucoblepharus 15 2.336 87.72 45 
Clll roxlphla caudata 2 0.312 11 .70 10 
Cyanocorax chrysops 1 0.156 5.85 5 
Caclcus chrysopterus 39 6.075 228.07 65 
Coereba flaveola 1 0.156 5.85 5 
Cyclarhls gujanensls 19 2.960 111.11 60 

\. 
ClssOPIS leverlana 12 1 .869 70.18 20 
Conopophaga I I neata 16 2.492 93.57 35 
Chrysoptll us melanochloros 1 0.156 5.85 5 
Columba plumbea 2 0.312 11 .70 10 
Conlrostrum speclosum 12 1 .869 70.18 20 
Drymophlla ferruglnea 4 0.623 23.39 15 
Drymophlla malura 15 2.336 87.72 50 
Dyslthamnus mentalls 10 1 .558 58.48 35 
Dendrocolaptes platyrostris 1 0.156 5.85 5 
Hemltrlccus dlOPS 4 0.623 23.39 20 
Hemlthraupls 9 u I r a 54 8.411 315.79 25 
Habla rublca 1 0.156 5.85 5 
Leucochlorls alblcollls 6 0.935 35.09 25 
Leptopogon amaurocephalus 1 0.156 5.85 5 
Lepldocolaptes fuscus 1 0.156 5.85 5 
Leptasthenura setarla 133 20.717 777.78 95 

"'" 
Myiodynastes maculatus 12 1 .869 70.18 25 
Macl<enzlaena severa 4 0.623 23.39 15 
Plculus aurulentus 2 0.312 11 .70 10 
Playa cayana 6 0.935 35.09 25 
Phaethornls eurynome 2 0.312 11 .70 10 
Plranga fiava 2 0.312 11 .70 5 
Pyrrhura frontal is 8 1 .246 46.78 10 
Pyrlglena leucoptera 1 0.156 5.85 5 
PlatyrlnChUs mystaceus 9 1 .402 52.63 45 
Penelope obscura 1 0.156 5.85 5 
Parula pltlayumi 9 1 .402 52.63 35 

o-: PIPromorplla ruflventrls 1 0.156 5.85 5 
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ESPEGIE GONT FREL 10ENS FO 

Pyrrhocoma I'uficeps 21 3.271 122.81 50 
PyroderUs scutatus 1 0.156 5.85 5 
Picumnus temm I nc k I I 5 0.779 29.24 15 
Synallaxls clnerascens 5 0.779 29.24 20 
Synallaxl5 frontalls 3 0.467 17.54 5 
SIttasomu5 grlSelcaplllus 7 1 .090 40.94 35 
Scytalopus IndlgotlCus 6 0.935 35.09 25 
Syndactyla rufosuperc III ata 1 0.156 5.85 5 
synallaXls ruflcapllla 20 3. 115 116.96 60 
Saltator 51 ml I i s 3 0.467 17.54 15 
Synallaxls splXI 1 0.156 5.85 5 
Sct11ffornls vlrescens 8 1 .246 46.78 35 
Turdus ai blcollls 1 0.156 5.85 5 
Turdus amaurochall nus 1 0.156 5.85 5 
ThamnoPhi lus caerulescens 8 1 .246 46.78 3D 
Tact1YPhonus coronatus 3 0.467 17.54 15 
TrlchothrauPis melanops 6 0.935 35.09 20 
Turdus nlgrlceps 1 0.156 5.85 5 
Turdus ruflventrls 1 1 1 .713 64.33 35 
To I momy I as sulphurescens 8 1 .246 46.78 25 
Vlreo o I I vaceus 1 0.156 5.85 5 
Venlllornls sp I I ogaste r 10 1 .558 58.48 40 
Zonotrlchla capensls 1 0.156 5.85 5 

Relação das espécies de aves observadas no Local 7 I e seus 
respectivos fndices populacionais (GONT = Gontatos; FREL = 
Frequência relativa; IDENS = Indlce de Densidade; FO = Fre-
quêncla de Observação). 

ESPEGIE GONT FREL 10ENS FO 

Aratlnga leucophtalmus 4 0.491 23.43 5 
Bas II euterus cullclvorus 89 10.920 521.38 90 
Bas I I euterus leucoblePharus 19 2.331 111.31 50 
GhlroxlPhla caudata 5 0.613 29.29 20 
Gyanocorax chrysops 85 10.429 497.95 55 
Gaclcus chrysopterus 42 5.153 246.05 75 
Gyclarhl5 guJanensls 14 1 .718 82.02 35 

<:- Gonopophaga I i neata 23 2.822 134.74 40 
Ghrysoptllus melanochloros 1 0.123 5.86 5 
Golumba Plumbea 5 0.613 29.29 20 
Orymophlla ferruginea 4 0.491 23.43 10 
Oryocopus I I neatus 2 0.245 11 .72 10 
OrymOphlla malura 12 1 .472 70.30 45 
Oyslthamnus mentalls 9 1.104 52.72 15 
Oendrocolaptes platyrostrls 1 0.123 5.86 5 
Hemltrlccus dlops 6 0.736 35.15 15 
Leucochlorls alblcollls 2 0.245 11 .72 10 
Leptasthenura setaria 186 22.822 1089.63 100 

~ Myiornis aurlcularis 3 0.368 17.57 10 
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ESPEGIE GONT FREL IDENS FO 

Mil vago chimachima 8 0.982 46.87 25 
Mylarchus ferox 2 0.245 11 .72 10 
Mylodynastes maculatus 6 0.736 35.15 15 
Megarhynctlus pltangua 1 0.123 5.86 5 
Neopelma aurlfrons 7 0.859 41 . 01 20 
Plculus aurulentus 2 0.245 11 .72 5 
Plranga fiava 8 0.982 46.87 10 
Pyrrhura frontalls 8 0.982 46.87 10 
Poosplza lateralls 1 0.123 5.86 5 
Pyrlglena leucoptera 3 0.368 17.57 10 

, Pipraeidea melanonota 2 0.245 11 .72 5 
Plonus ma x I m I I I a n I 8 0.982 46.87 15 
Platyrlnchus mystaceus 8 0.982 46.87 25 
Parula pltiayuml 2 0.245 11 .72 5 
Pyrrhocoma ruflceps 33 4.049 183.32 60 
SynallaXls clnerascens 12 1 .472 70.30 40 
Slttasomus grlselcaplllus 12 1 .472 70.30 40 
Scytalopus indlgotlcus 26 3.190 152.31 55 
Synallaxls ruflcapllla 28 3.558 169.89 60 
Saltator slmllls 8 0.982 46.87 35 
Schiffornls v i rescens 14 1 .718 82.02 35 
Turdus alblcollls 1 0.123 5.86 5 
Turdus ama u r o c h a I i nus 12 1.472 70.30 15 
Thamnoph I I us caerulescens 28 3.558 169.89 45 
Tachyphonus coronatus 8 0.982 46.87 20 
TrlchothrauPls melanops 14 1 .718 82.02 20 

':) Tod I rostl'um plumbelceps 2 0.245 11 .72 10 
Turdus ruflventrls 16 1 .963 93.73 45 
Trogon surrucura s . 4 0.491 23.43 15 
Venlllornls sp i I ogaste r 6 0.736 35.15 15 
Zonotrlchla capensis 1 1 1 .350 64.44 25 

Relação das espécies de aves observadas no Local 8 , e seus 
respectivos fndlces populacionais (GONT = Gontatos; FREL = 
Frequêncla relativa; IDENS = fndice de Densidade; FO = Fre-
quêncla de Observação). 

ESPEGIE GONT FREL IDENS FO 
~~ 

Aratlnga leucophtalmus 35 7.415 200.80 5 
Batara cinet'ea 1 0.212 5.74 5 
Bas i I euterus cullcivorus 38 8.051 218.01 70 
Bas II euterus leucoblepharus 1 1 2.331 63.11 40 
Ghlroxlphla caudata 2 0.424 11 .47 5 
Gontopus cinel'eus 2 0.424 11 .47 10 
Ghlorophonla cyanea 6 1 .271 34.42 5 
Gaclcus chrysopterus 16 3.390 91 .80 40 
Gllbanornis dendrocolaptoides 1 0.212 5.74 5 
Goereba flaveola 2 0.424 11 .47 5 

'" Geleus flavescens 1 0.212 5.74 5 
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ESPEGIE GONT FREL 10ENS FO 

Gyclarhls gujanensls 22 4.661 126.22 65 
Glssopls leverlana 5 1.058 28.68 10 
Gonopopl1aga I I neata 12 2.542 68.85 55 
Ghrysoptllus melanochloros 2 0.424 11 .47 5 
Golumba Plumbea 4 0.847 22.95 15 
Gonlrostrum speclosum 21 4.448 120.48 5 
Dacnls cayana 3 0.636 17.21 10 
OrymoPhlla ferruglnea 12 2.542 68.85 35 
oryocopus I I neatus 1 0.212 5.74 5 
Orymophlla malura 8 1.907 51 .64 30 ,_o oyslthamnus mentalis 31 6.568 177.85 65 
Oendrocolaptes platyrostrls 1 0.212 5.74 5 
Empldonax eulerl 1 0.212 5.74 5 
Hemltrlccus dlops 5 1.058 28.69 25 
Hemlthraupls gulra 55 11.653 315.55 25 
Leucochloris a I b i co I I I s 3 0.636 17.21 15 
Myiornis aurlcularls 8 1 .695 45.90 20 
Mylodynastes maculatus 1 0.212 5.74 5 
Megarhynchus pltangua 1 0.212 5.74 5 
Mackenzlaena severa 3 0.636 17.21 15 
Piculus aurulentus 2 0.424 11 .47 5 
Playa cayana 8 1.695 45.90 35 
PaChyramphus castaneus 5 1.059 28.69 5 
Phaett10rn I s eUI'ynome 2 0.424 11 .47 10 
pyrrhura frontal is 12 2.542 68.85 10 
pyrlglena leucoptera 1 0.212 5.74 5 

~-:! Platyrlnchus mystaceus 3 0.636 17.21 15 
parula pltlayumi 18 3.814 103.27 35 
pyrrhocoma ruflceps 3 0.636 17.21 15 
pyroderus scutatus 3 0.636 17.21 15 
Picumnus temm I nc k I I 1 0.212 5.74 5 
Synallaxls clnerascens 1 0.212 5.74 5 
Slttasomus grlselcaplll us 6 1 .271 34.42 25 
Scytalopus Indlgotlcus 2 0.424 11 .47 10 
Synallaxls ruflcapllla 24 5.085 137.69 50 
Saltator si ml I I s 1 0.212 5.74 5 
Schlffornis v I rescens 8 1 .907 51.64 25 
Turdus amau rocha I i nus 5 1 .059 28.69 5 
Thamnopl111 us caerulescens 17 3.602 97.53 55 
TachYPhonus coronatus 6 1 .271 34.42 20 
Trichothraupls melanops 18 3.814 103.27 45 

'::o Turdus rufiventrls 2 0.424 11 .47 10 
V i reo o I I vaceus 3 0.636 17.21 10 
Venlllornls sp i I ogaste r 5 1 .058 28.69 20 



Relação das espécies de aves capturadas no Local 
vos fndlces populacionais (CAP = capturas; REG = 
índice de recaptura; FREL = Frequência relativa; 
densidade; FO = Frequêncla de ocorrência). 

1, e seus respecti
recapturas; IREG = 

10ENS = índice de 

ESPECIE 

Balllonlus balllonl 
Baslleuterus leucoblepharus 
Chamaeza campanlsoma 
Gh I rox I ph i a caudata 
Conopophaga Ilneata 
D r ymo p h I I a ma I u r a 
Dys I thamnus menta I i s 
Empldonax eulerl 
Geotrygon montana 
Habia rublca 
HaplosPlza unicolor 
Lepldocolaptee fuscus 
Phaethornls eurynome 
Plpromorpha ruflventrls 
Platyrlnchus mystaceus 
Pyrlglena leucoptera 
Pyrrhocoma ruflceps 
Schlffornls vlrescens 
Sclerurus scansor 
Slttasomus grlselcaplllus 
Syna 1I ax I s c I nerascens 
Synallaxls ruflcapllla 
Syndacty I a rufosuperc I I I ata 
Trlchothraupls melanops 
Turdus ai blcollls 
Turdus ruflventrls 
Xenops rut 11 ans 

CAP REG 

3 
5 
1 

16 
4 
1 
5 
1 
1 
2 
1 
4 
3 
1 
7 
3 
3 
7 
4 
4 
1 
1 
2 
8 
3 

10 
2 

1 

1 

IREG 

20.00 

6.25 

25.00 

10.00 

FREL 

2.804 
5.606 
0.934 

15.887 
3.738 
0.935 
4.673 
0.935 
0.935 
1 .869 
0.935 
4.673 
2.804 
0.935 
6.542 
2.804 
2.804 
6.542 
3.738 
3.738 
0.935 
0.935 
1 .869 
7.477 
2.804 

10.280 
1 .869 

IDENS 

0.6975 
1 .3951 
0.2325 
3.9527 
0.9300 
0.2325 
1 . 1625 
0.2325 
0.2325 
0.4650 
0.2325 
1 .1625 
0.6975 
0.2325 
1 .6276 
0.6975 
0.6975 
1.6276 
0.9300 
0.9300 
0.2325 
0.2325 
0.4650 
1 .8601 
0.6975 
2.5576 
0.4650 

FO 

6.6667 
20.0000 

6.6667 
80.0000 
26.6667 

6.6667 
20.0000 

6.6667 
6.6667 

13.3333 
6.6667 

20.0000 
13.3333 
6.6667 

40.0000 
13.3333 
13.3333 
40.0000 
26.6667 
26.6667 
6.6667 
6.6667 

13.3333 
46.6667 
20.0000 
46.6667 

6.6667 
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Relação das espécies de aves capturadas no Local 
vos fndlces populaCionais (GAP = capturas; REG = 
fndlce de recaptura; FREL = FrequênCla relativa; 
densidade; FO = Frequência de ocorrência). 

2, e seus respectl
recapturas; IREG = 

IDENS = fndlce de 

ESPEGIE 

Bas II euterus I eucobl epharus 
Ghamaeza campanlsoma 
GonopoPhaga Ilneata 
Dyslthamnus mentalls 
Leptopogon amaurocephalus 
Leucochlorls alblcollls 
Nonnula rubecula 
Phaethornls eurynome 
Pipraeidea melanonota 
Platyrlnchus mystaceus 
Pyrlglena leucoptera 
Pyrrhocoma ruflceps 
Saltatol' slmllls 
Schlffornls vlrescens 
Slttasomus griselcaPlllUs 
SynallaXls clnerascens 
Syndactyla rufosuperci I iata 
TaChYPhonus coronatus 
Thalurania glaucopls 
TrlchothrauPls melanops 
Turdus alblcollls 
Turdus ruflventrls 

CAP REG I REG 

6 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
3 
2 
1 
5 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
4 
6 

3 

1 

1 

50 

25 

20 

FREL 

15.253 
3.390 
1.695 
8.474 
1 .695 
1 .695 
1 .695 
1 .695 
1 .695 
8.475 
5.085 
3.390 
1 .695 

10.169 
1 .695 
1 .695 
1.695 
5.085 
1 .695 
5.085 
6.780 

10.169 

IDENS 

2.0832 
0.4629 
0.2315 
1 . 1573 
0.2315 
0.2315 
0.2315 
0.2315 
0.2315 
1 . 1573 
0.6944 
0.4629 
0.2315 
1 .3888 
0.2315 
0.2315 
0.2315 
0.6944 
0.2315 
0.6944 
0.9259 
1.3888 

FO 

33.3333 
13.3333 
6.6667 

26.6667 
6.6667 
6.6667 
6.6667 
6.6667 
6.6667 

33.3333 
20.0000 
13.3333 
6.6667 

33.3333 
6.6667 
6.6667 
6.6667 

20.0000 
6.6667 

13.3333 
20.0000 
40.0000 
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Relação das espécies de aves capturadas no Local 
vos índices populacionais (CAP = capturas; REG = 
índice de recaptura; FREL = Frequêncla relativa; 
densidade; FO = Frequência de ocorrência). 

3, e seus respectl
recapturas; IREG = 

IDENS = índice de 

ESPECIE 

Amaurosplza moesta 
Barlphthengus ruflcapl I lus 
Basileuterus cullcivorus 
Basl I euterus I eucobl epl1arus 
Batara clnerea 
G amp y I o r h amp h u s t r o c 11 I I I r o s t r I s 
GhlroxlPhla caudata 
GI Ibanornls dendrocolaptoldes 
Gonopophaga Ilneata 
Dendrocolaptes platyrostrls 
Drymoph \I a ferrugl nea 
Dys I thamnus menta I I s 
Empldonax euleri 
Haplospiza unicolor 
Hemltrlccus dlOps 
LepldocOlaptes fuscus 
Leptopogon amaurocephalus 
Nonnula rubecula 
Plpromorpha ruflventrls 
Platyrlnchus mystaceus 
Pyrlglena leucoptera 
Pyrrhocoma ruflceps 
Saltator slmllls 
Schlffornls vlrescens 
Sittasomus grlselcaplllus 
Synal laxls ruficapl I la 
Tachyphonus coronatus 
ThamnoPh I I us caeru I escens 
Trlchothraupls melanops 
Turdus alblcoills 
Turdus ruflventrls 

GAP REG I REG FREL I DENS 

2 
1 
2 
8 
2 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
2 
3 
1 
3 
1 
2 
7 
3 
1 
1 
6 
4 
3 
2 
1 
4 
7 
6 

1 

1 
1 

1 
1 

2.062 
1 .031 
2.062 

12.50 9.277 
2.062 
2.062 
5.154 
1 .031 
1 .031 
1 .031 
1 .031 
4.123 
2.062 
2.062 

33.33 4.124 
1 .031 
3.093 
1 .031 
2.062 

14.28 8.247 
3.093 

100.00 2.062 
1 .031 

16.66 7.216 
25.00 5.155 

3.093 
2.062 
1 .031 

25.00 5.155 
14.28 8.247 

6.186 

0.4791 
0.2396 
0.4791 
2. 1561 
0.4791 
0.4791 
1 . 1978 
0.2396 
0.2396 
0.2396 
0.2396 
0.9582 
0.4791 
0.4791 
0.9582 
0.2396 
0.7187 
0.2396 
0.4791 
1.9165 
0.7187 
0.4791 
0.2396 
1.6769 
1 . 1978 
0.7187 
0.4791 
0.2396 
1 • 1978 
1.9165 
1 .4374 

FO 

14.2857 
7. 1429 

14.2857 
42.8571 
14.2857 
7.1429 

28.5714 
7.1429 
7. 1429 
7. 1429 
7.1429 

28.5714 
14.2857 
14.2857 
28.5714 

7. 1429 
21 .4286 
7. 1429 

14.2857 
50.0000 
21.4286 
14.2857 
7.1429 

42.8571 
21 .4286 
21.4286 
14.2857 
7. 1429 

28.5714 
35.7143 
35.7143 
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Relação das espécies de aves capturadas no Local 
vos Indlces populaCionais (GAP = capturas; REG = 
Indlce de recaptura; FREL = Frequêncla relativa; 
densidade; FO = Frequêncla de ocorrência). 

4. e seus respecti
recapturas; IREG = 

IDENS = Indlce de 

ESPEGIE 

Amaurospiza moesta 
Baslleuterus cullclvorus 
Baslleuterus leucoblepl1arus 
Ghlroxlphla caudata 
GhrysoptllUs melanochloros 
Gonopophaga Ilneata 
Dendrocolaptes platyrostrls 
DrymoPhlla ferruglnea 
Dys I thamnus menta I I s 
Empidonax eulerl 
Haplosplza unicolor 
Hemltrlccus dlops 
Lepidocolaptes fuscus 
Leptopogon amaurocephalus 
Phaethornls eurynome 
P I c um nus t e mm I n c k I I 
Plpromorpha ruflventrls 
Platyrlnchus mystaceus 
Pyrlglena leucoptera 
Pyrrhocoma ruficeps 
Saltator slmills 
Schiffornls vlrescens 
Slttasomus grlselcaplllus 
Synallaxls ruflcapllla 
Trlchothraupls melanops 
Turdus alblcollls 
Turdus ruflventrls 

CAP REG 

2 
5 
8 
2 
1 
5 
2 
1 
3 
2 
1 
3 
2 
1 
3 
1 
2 
8 
6 
7 
1 
~ 

5 
6 
~ 

1 
3 

1 
2 

3 

3 

1 
1 

3 

IREG 

50.0 
40.0 

50.0 

100.0 

37.5 

25.0 
20.0 

100.0 

FREL 

2.885 
6.730 
7.691 
2.885 
0.962 
~.808 

1 .923 
0.962 
2.885 
1 .923 
0.962 
5.768 
1 .923 
0.962 
2.885 
0.962 
1 .923 

10.576 
5.769 
6.731 
0.962 
4.808 
5.769 
5.769 
3.846 
0.962 
5.769 

IDENS 

0.5866 
1 .3687 
1 .5642 
0.5866 
O . 1955 
0.9776 
0.3911 
0.1955 
0.5866 
0.3911 
0.1955 
1 . 1732 
0.3911 
0.1955 
0.5866 
0.1955 
0.3911 
2. 1508 
1 . 1732 
1.3687 
O . 1955 
0.9776 
1 . 1732 
1 . 1732 
0.7821 
O . 1955 
1 . 1732 

FO 

23.0768 
53.8462 
38.~615 

23.0768 
7.6923 

30.7692 
15.3846 
7.6923 

23.0768 
7.6823 
7.6923 

38.4615 
7.6923 
7.6923 

23.0768 
7.6923 
15.38~6 

38.4615 
30.7682 
38.4615 
7.6923 

30.7682 
46. 1538 
38.4615 
23.0769 

7.6923 
38.~615 
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Relação das espécies de aves capturadas no Local 
vos fndlces populacionais (GAP = capturas; REG = 
fndice de recaptura; FREL = Frequêncla relativa; 
densidade; FO = Frequência de ocorrência). 

5, e seus respectl
recapturas; IREG = 

IDENS = índice de 

ESPEGIE 

Amaurosplza moesta 
Baslleuterus cul·lclvorus 
Bas 11 euterus I eucobl epharus 
Geleus flavescens 
Ghlrox~phla caudata 
Dys I thamnus menta I I s 
Empidonax eulerl 
Haplosplza unicolor 
Hellobletus contamlnatus 
Leptopogon amaurocephalus 
Onychorhynchus coronatus 
P I c um nus te mm I n c k I I 
Platyrlnchus mystaceus 
Schlffornls vlrescens 
Slttasomus griselcaplllus 
Syna I I ax I s c I nerascens 
Tachyphonus coronatus 
Thamnoph 11 us caeru I escens 
Tolmomylas sulphurescens 
Trlchothraupls melanops 
Turdus alblcollls 
Turdus leucomelas 
Turdus rUflventrls 

.. 

GAP REG 

1 
4 
5 
1 
3 
2 
3 
8 
1 
1 
1 
2 
7 
5 
3 
1 
2 
2 
1 
7 
2 
1 
6 

1 

1 
1 

IREG 

20.00 

50.00 

14.28 
20.00 

FREL 

1 .370 
5.479 
8.218 
1 .370 
4. 110 
4.110 
4.110 

10.958 
1 .370 
1 .370 
1 .370 
2.740 

10.958 
8.219 
4. 110 
1 .370 
2.740 
2.740 
1 .370 
9.589 
2.7'10 
1 .370 
8.219 

10ENS 

0.2328 
0.9313 
1 .3969 
0.2328 
0.6985 
0.6985 
0.6985 
1 .8625 
0.2328 
0.2328 
0.2328 
0.'1656 
1 .8625 
1. 3969 
0.6985 
0.2328 
0.4656 
0.4656 
0.2328 
1.6297 
0.4656 
0.2328 
1 .3969 

FO 

7.1429 
28.5714 
35.7143 

7. 1429 
21.4286 
14.2857 
21.4286 
35.7143 

7. 1429 
7. 1'129 
7. 1429 

14.2857 
42.8571 
35.7143 
21.4286 

7.1429 
14.2857 
14.2857 
7.1429 

35.7143 
14.2857 
7.1429 

42.8571 
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Relação das espécies de aves capturadas no Local 
vos fndlces populacionais (GAP = capturas; REG = 
fndlce de recaptura; FREL = Frequêncla relativa; 
densidade; FO = Frequêncla de ocorrência). 

ESPEGIE 

Amaurosplza moesta 
Arremon flavlrostrls 
Baslleuterus cullclvorus 
Baslleuterus leucoblepharus 
Ghiroxlphia caudata 
Gonopophaga Ilneata 
Gyanocompsa cyanea 
Gyclarhls gujanensis 
Orymoph II a ma I ura 
Oysl thamnus menta 115 
Haplospiza unlcolor 
He II obl etus contami natus 
Hemltrlccus dlops 
Leptopogon amaurocePhalus 
Mackenzlaena severa 
Phaethornls eurynome 
P I c um nus te mm I n c k I I 
Plpromorpha ruflventrls 
Platyrlnchus mystaceus 
Poosplza lateralls 
Pyrlglena leucoptera 
Pyrrhocoma rUflceps 
Saltator slmllls 
Schlffornls vlrescens 
Slttasomus grlselCaplllus 
SynallaXls rUflcapllla 
Tachyphonus coronatus 
Thamnoph II us caeru I escens 
Trichothraupls melanops 
Turdus alblcollls 
Turdus ruflventris 

GAP REG 

3 
2 
5 
6 
6 
6 
2 
2 
4 
7 
6 
1 
7 
1 
2 
2 
2 
2 
5 
1 
2 

11 
2 
7 
2 
9 
9 
3 
9 
1 
7 

2 
1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

IREG 

40.00 
16.66 

14.28 

14.28 

20.00 

18.18 

28.57 

22.22 

100.00 

.r'), "" ,,-1.1. 

6, e seus respectl
recapturas; IREG = 

10ENS = fndlce de 

FREL 

2.041 
1 .361 
4.762 
4.762 
4.082 
4.082 
1 .361 
1 .361 
2.721 
5.442 
4.082 
0.680 
5.442 
0.680 
1 .361 
1 .361 
1 .361 
1 .361 
4.081 
0.680 
1 .361 
8.843 
1 .361 
6.121 
1 .361 
6. 121 
7.482 
2.041 
6.122 
1 .361 
4.762 

10ENS 

0.6987 
0.4658 
1 .6304 
1 .6304 
1 .3975 
1 .3975 
0.4658 
0.4658 
0.9317 
1 .8633 
1 .3975 
0.2329 
1 .8633 
0.2329 
0.4658 
0.4658 
0.4658 
0.4658 
1.3975 
0.2329 
0.4658 
3.0279 
0.4658 
2.0962 
0.4658 
2.0962 
2.5621 
0.6987 
2.0962 
0.4658 
1 .6304 

FO 

12.50 
12.50 
25.00 
37.50 
12.50 
37.50 

6.25 
6.25 

12.50 
37.50 
18.75 
6.25 

43.75 
6.25 

12.50 
12.50 
12.50 
12.50 
31 .25 

6.25 
12.50 
43.75 
6.25 

50.00 
12.50 
43.75 
37.50 
12.50 
31 .25 

6.25 
31 .25 



Relação das espécies de aves capturadas no Local 
vos fndlces populacionais (GAP = capturas; REG = 
fndlce de recaptura; FREL = Frequêncla relativa: 
densidade: FO = Frequêncla de ocorrência). 

7, e seus respectl
recapturas; IREG = 

10ENS = fndice de 

ESPEGIE GAP REG IREG FREL 

Amaurospiza moesta 3 
Baslleuterus cullclvorus 3 
Baslleuterus leucoblepharus 3 
Gampylorhamphus trochl I irostrls 1 
Ch I rox I ph i a caudata 2 
ConOpophaga I ineata 5 
Orymophila malura 2 
Oys I thamnus menta I i s 1 
Habla rublca 1 
Haplosplza unlcolor 2 
Hemltrlccus diOps 3 
Mlcrastur ruflcollls 1 
Neopelma aurlfrons 10 
P i c um nus te mm I n c k I i 1 
Platyrinchus mystaceus 10 
Poosplza lateralls 2 
Pyrlglena leucoptera 1 
Pyrrhocoma ruflcepe 13 
Saltator slmllls 3 
Synallaxls ruflcapllla 4 
Tachyphonus coronatus 17 
Thamnoph II us caeru I escene 5 
Trlchothraupie melanops 6 
Turdus amaurochallnus 1 
Turdus ruflventris 1 
Zonotrichia capensls 4 

2 

1 

2 

5 

3 
2 
1 
4 
1 

1 

66.66 

50.00 

50.00 

66.66 

40.00 

50.00 

23.07 
66.66 
25.00 
23.52 
20.00 

25.00 

2.273 
3.788 
2.273 
0.758 
2.273 
3.788 
2.273 
0.758 
0.758 
1 .515 
3.788 
0.758 

10.605 
0.758 

11 .363 
1 .515 
0.758 

12. 120 
3.788 
3.788 

15.908 
4.545 
4.545 
0.758 
0.758 
3.788 

10ENS 

0.7024 
1 . 1707 
0.7024 
0.2341 
0.7024 
1 .1707 
0.7024 
0.2341 
0.2341 
0.4683 
1 . 1707 
0.2341 
3.2780 
0.2341 
3.5121 
0.4683 
0.2341 
3.7463 
1 . 1707 
1 . 1707 
4.9170 
1.4049 
1 .4049 
0.2341 
0.2341 
1.1707 

FO 

6.6667 
20.0000 
13.3333 
6.6667 

20.0000 
33.3333 
20.0000 

6.,6667 
6.6667 

13.3333 
20.0000 

6.6667 
33.3333 

6.6667 
73.3333 

6.6667 
6.6667 

46.6667 
20.0000 
33.3333 
60.0000 
26.6667 
26.6667 

6.6667 
6.6667 

20.0000 
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Relação das espécies de aves capturadas no Local 8, e seus res
pectivos fndlces populacionais (GAP = capturas; REG = recapturas; 
IREG = fndlce de recaptura; FREL = Frequêncla relativa; 10ENS = 
fndice de densidade; FO = FrequênCla de ocorrência). 

ESPEGIE GAP REG 

Arremon flavirostrls 2 
Baslleuterus cullcivorus 2 
GampylorhamPhus trochl I irostris 1 
Ghiroxlphla caudata 1 
Gonopophaga Ilneata 3 
Gyanocompsa cyanea 1 
Gyclarhls gujanensis 2 
OrymoPhlla ferruginea 5 
Orymophlla malura 4 
Oyslthamnus mental 15 7 
Elaenla parvll'ostris 1 
Empldonax eulerl 2 
Glaucldlum brasllianum 1 
Hemltrlccus dlops 2 
Leptotlla verreauxi 1 
Leucochlorls alblcollls 1 
Pachyramphus polycopterus 1 
Phaethornls eurynome 3 
Phyllomylas fasclatus 1 
Plcumnus temminckl I 2 
Plpromorpha ruflventrls 5 
PlatyrlnChUs mystaceus 5 
Pyrlglena leucoptera 1 
Pyrrhocoma rUflceps 3 
Saltator similis 1 
Scl)1 fforn I s vi rescens 1 
Synallaxls rUflcapilla 5 
TaChyphonus coronatus 11 
Thamnoph II us caeru I escens 4 
Todlrostrum plumbelceps 1 
TOlmomylas sUlphurescens 1 
Trlchothraupls melanops 5 
Turdus ruflventrJs 1 

3 

3 

2 
1 

2 

IREG FREL 10ENS 

50.00 

42.85 

150.00 

20.00 

40.00 
8.08 

40.00 

3 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
5 
4 

10 
1 
2 
1 
5 

1 
1 
3 
1 
2 
5 
6 
1 
3 
1 
1 
7 

12 
4 
1 
1 
7 
1 

0.69 
0.46 
0.23 
0.23 
0.68 
0.23 
0.46 
1 . 15 
0.92 
2.31 
0.23 
0.46 
0.23 
1 .15 
0.23 
0.23 
0.23 
0.69 
0.23 
0.46 
1 .15 
1 .38 
0.23 
0.69 
0.23 
0.23 
1 .61 
2.77 
0.82 
0.23 
0.23 
1 .61 
0.23 

FO 

23.0769 
15.3846 
7.6923 
7.6823 

23.0769 
7.6923 

15.3846 
30.7692 
15.3846 
61.5385 
7.6923 

15.3846 
7.6823 

30.7692 
7.6923 
7.6923 
7.6923 

23.0769 
7.6823 

15.3846 
38.4615 
30.7692 
7.6923 

23.0769 
7.6923 
7.6923 

46.1538 
38.4615 
23.0768 

7.6923 
7.6923 

38.4615 
7.6923 



Re I ação das espéc I es arbóreas registradas no Loca 1 .1, e seus 
respectivos índices componentes do IVI (N= nQ de Indivíduos; 
NREL = nQ relativo de Indivíduos; AB = Área basal; ABREL =

Área basal relativa; FREO = Frequência de ocorrência; FREL = 

Frequência de ocorrência relativa; IVI = índice de valor de 
Importância). 

OBS ESPECIE 

1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 

9 
10 

11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 

23 
24 
25 
26 

27 

28 
29 
30 

3i 

32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 

45 
46 

Araucaria angustifolia 
Morta 
Parapiptadenia rigida 

Nao identificada 
Aspidosperma polyneuron 
Vassourao 

Diadenopterys sorbifolia 
Luehea divaricata 

Machaerium sp. 
Campomanesia >:anthocarpa 

Jacaranda puberula 
Matayba e1aeagnoides 
Myrtaceae 
Nectandra megapotamica 
Cabralea canjerana 
Solanum sp. 
Schefflera morototoni 
Plinia trunciflora 
Ocotea indecora 
Vernonia angustifolia 
Trichilia claussenii 
Trichilia casaretti 

Bauhinia sp. 
Balfourodendron riedelianum 
Apuleia leiocarpa 
Maytenus ilicifolia 
Picrasma crenata 

Chrysophyl l•Jm gonocarpum 
Cedrela fissilis 
Tetrochidium rubrivenium 
Aegiphila sellowiana 
Lonchocarpus guilleminianus 

Machaer ium mi nut iflorum 
Roupala brasiliense 
Casearia sp. 
Styra>: sp, 

Alseis floribunda 
Rubiaceae 
Inga virescens 

Prunus sellowi i 
Machaerium hatschbachii 
Pouteria sp, 
Solanum sanctae-catharinae 
Zantho>:ylluni sp. 

Machaerium paraguariense 
Casearia sylvestris 

N 

17 
67 
!.0 

20 
20 
30 
17 
13 

1.0 
20 

13 

17 
20 
17 

10 
13 
10 
13 
10 
13 

13 
13 

10 
10 
7 
7 
7 
7 

7 
7 

7 

7 

3 

3 
3 
3 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 

NREL 

0.03106 
0.12422 
0.01863 
0.03727 
0.03727 
0.05590 
0.03106 
0.02484 
0.01863 

0.03727 

0.02484 
0.03106 
0.03727 
0.03106 
0.01863 
0.02484 
0.01863 
0.02484 
0.01863 
0.02484 
0,02484 
0.02484 
0.01863 
0.01863 
0.01242 
0.01242 
0.01242 

0.01242 

0.01242 
0.01242 
0.01242 
0.01242 
0.00621 

0.00621 
0.00621 
0.00621 
0.00621 
0.00621 
0.00621 
0.00621 
0.00621 
0.00621 
0.00621 
0.00621 
0,00621 
0.00621 

AB 

16.9570 
3.3613 
4.6572 

i.7628
1.1216
1.5685
1.3069
2.0468

2.0211
0.4576
0.6406

0.7473
0.4320
i.0042
0.6049
0.2850
1.0232
0.5536
0.1766
0.3260
0.1653
0,1473
0.3466
0.2673
0.5226
0.8899
0.3766

0.2880
0.1223
0,1007
0.0577

0.4356
0.6206

0.3506
0.2650
0,1696

0.1613
0.1337
0.1223
0.1083
0.0890
0.0830
0.0830
0.0660
0.0610
0.0513

ABREL 

0.35751 
0.07087 
0.09819 
0.03717 

0.02365 
0,03307 

0.02755 
0.04315 
0.04261 

0,00965 

0,01351 
0.01575 

0.00911 
0.02117 
0.01275 
0.00601 
0.02157 
0.01167 
0.00372 
0.00687 
0.00349 
0.00311 
0.00731 
0.00564 
0.01102 
0.01876 
0.00794 

0.00607 

0.00258 
0.00212 
0.00122 
0.00918 

0,01308 
0.00739 
0.00559 
0.00358 

0.00340 
0.00282 
0.00258 
0.00228 
0.00188 
0.00175 
0.00175 
0.00139 

0.00129 
0.00108 

FREQ 

0.6667 
i.0000
0.1667

0.6667
0.6667
0.1667
0,6667
0.5000
0.5000

0.6667

0.6667

0.5000
0.5000
0.3333
0.5000
0.5000
0.3333
0.3333
0.5000
0.3333
0.3333
0.3333
0.3333
0.3333
0.3333
0.1667
0.3333

0.3333

0.3333
0.3331
0.3333

0.1667

0.1667
0.1667
0.166i
0.1667

0.1667
0.1667
0.1667
0.1667
0.1667
0.1667
0.1667
0.1667
0. 1667
0.1667

FREL 

0.03774 
0.05660 
0.00943 

0.03774 
0.03774 
0.00943 
0.03774 
0.02830 

0.02830 
0.03774 

0.03774 

0.02830 
0.02830 
0.01887 
0.02830 
0.02830 
0.01887 
0.01887 
0.02830 
0.01887 
0.01887 
0.01887 
0.01887 
0.01887 
0.01887 
0.00943 
0.01887 

0.01887 

0.01887 
0.01887 
0.01887 

0.00943 

0,00943 
0.00943 
0.00943 
0,00943 

0.00943 
0,00943 
0.00943 
0.00943 
0.00943 
0.00943 
0.00943 
0.00943 
0.00943 
0.00943 

IVI 

42.630 
25.170 
12.626 

ii.217

9.865
9.840
9.634

9.630

8.955
8.465

7 .609
7.Sii

7.468
7.109
5.969
5.916
5.907
5.538
5.066
5.058
4.720
4,682
4.481
4.314
4.231
4.062
3.923

3.736

3.387
3.341

3.251
3.104

2,873
2.304

2.124
1.923 

1.905 
i,847 
i.823
i.793
í.753
i.740
í.740
i.704
1.694
i.673
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OBS ESPECIE N NREL AB ABREL FREG FREL IVI 

47 Sloanea monosperma 3 0.00621 0.0423 0.00089 0.1667 0.00943 1.654 

48 Alchornea sidifolia 3 0.00621 0.0380 0.00080 0.1667 0.00943 i.645

49 Rapanea umbelata 3 0.00621 0.0360 0.00076 0.1667 0.00943 1.641
50 Chrysophyllum marginatum 3 0.00621 0.0323 0.00068 0.1667 0.00943 i.633
Si Rollinia exalbida 3 0.00621 0.0323 0.00068 0.1667 0.00943 i,633

52 Dracaena dracaenoides 3 0.00621 0.0303 0.00064 0.1667 0.00943 i.629
53 Ocotea elegans 3 0.00621 0.0303 0.00064 0.1667 0.00943 1.629 

54 Myrc i naceae 3 0.00621 0.0253 0.00053 0.1667 0.00943 1.618 

55 Nectandra rígida 3 0.00621 0.0253 0.00053 0.1667 0.00943 1.618 

Relação das espécies arbóreas registradas no Local 2, e seus 
respectivos índices componentes do IVI (N= nQ de Indivíduos; 
NREL = nQ relativo de Indivíduos; AB = Área basal; ABREL = 
Área basal relativa; FREO = Frequência de ocorrência; FREL = 
Frequência de ocorrência relativa; IVI = índice de valor de 
Importância). 

O8S ESPECIE 

i Matayba elaeagnoides 

2 Anadenanthera colubrina 

3 Parapiptadenia rígida 

4 Schinus mollis 

5 Luehea divaricata 

6 Morta 

7 Machaerium minutiflorum 

8 Dracaena dracaenoides 

9 Nectandra megapotamica 

10 Zanthoxyllum chiloperone 

ii Allophyllus guaraniticus 

12 Ocotea puberula 

13 Diadenopterys sorbifolia 

14 Rollinia exalbida 

15 Ocotea diospyrifolia 

16 • Inga virescens

17 Peltophorum.dubium 

18 Jacaranda p1iberula 

19 Vassourao 

20 Campomanesia :<anthocarpa 

21 Cedrela fissilis 

22 Apuleia leiocarpa 

23 Syagrus romanzoffiana 

24 Nectandra rígida 

25 Terminolia sp. 

26 Balfourodendron riedelianum 

27 Machaerium paraguariense 

28 Chrysophyllum marginatum 

29 Lithraea sp. 

30 Sapium glandulatum 

3i Lonchocarpus guilleminianus 

N 

137 

70 

80 

73 

63 

57 

50 

37 

27 

27 

27 

20 

30 

30 

20 

20 

23 

20 

7 

20 

i0 

i7 

10 

í0 

10 

10 

7 

7 

7 

3 

NREL 

0.14286 

0.07317 

0.08362 

0.07666 

0.06620 

0.05923 

0,05226 

0.03833 

0.02787 

0.02787 

0.02787 

0.02091 

0.03136 

0.03136 

0.02091 

0.0209í 

0.02439 

0.02091 

0.00697 

0.02091 

0.01045 

0.01742 

0.01045 

0.01045 

0.01045 

0.01045 

0.00697 

0.00697 

0.00697 

0.00348 

0.00348 

AB 

2.1146 

2.9410 

i.2576

0.9945

1.1179

0.8026

0.7604

0.5429

0.4212

0.4070

0.2452

0.4570

0.3942 

0.3660 

0.3894 

0.3679 

0.2976 

0.5047 

0.9116 

0.2698 

0.5240 

0.3331 

0.3554 

0.1536 

0.2875 

0.1100 

0.0831 

0.0735 

0.1504 

0.0832 

0.0663 

ABREL 

0.11725 

0.16307 

0.06973 

0.05514 

0.06198 

0.04450 

0.04216 

0.03010 

0.02335 

0.02257 

0.01360 

0.02534 

0.02186 

0.02029 

0.02159 

0.02040 

0.01650 

0,02799 

0.05055 

0.01496 

0.02905 

0.01847 

0.0197í 

0.00851 

0.01594 

0.00610 

0.00461 

0.00407 

0.00834 

0,00461 

0.00368 

FREQ 

1.0000 

0.3333 

1.0000 

0.8333 

0.8333 

1.0000 

0.8333 

0.6667 

0.8333 

0.8333 

0.8333 

0.6667 

0.5000 

0.5000 

0.5000 

0.5000 

0.5000 

0.3333 

0.1667 

0.5000 

0.3333 

0.3333 

0.3333 

0.3333 

0.1667 

0.3333 

0.3333 

0.3333 

0.1667 

0.1667 

0.i667

FREL 

0.05714 

0.01905 

0.05714 

0,04762 

0.04762 

0.05714 

0.04762 

0.03810 

0.04762 

0.04762 

0.04762 

0.03810 

0.02857 

0.02857 

0.02857 

0.02857 

0.02857 

0.01905 

0.00952 

0.02857 

0.01905 

0.01905 

0.01905 

0.01905 

0.00952 

0.01905 

0.01905 

0.01905 

0.00952 

0.00952 

0.00952 

IVI 

31.725 

25.529 

21.050 

17.941 

17.580 

16.088 

14.204 

10.652 

9.884 

9.806 

8.909 

8.434 

8.179 

8.022 

7.107 

6.988 

6.946 

6,794 

6.704 

6,444 

5.855 

5.494 

4.921 

3,801 

3.592 

3.560 

3.063 

3.009 

2.483 

i.762

i.669
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OBS ESPECIE N NREL AB ABREL FREQ FREL IVI 

32 Guapira opposita 3 0.00348 0.0514 0.00285 0.1667 0.00952 1.586 

33 Aegiphila sellowiana 3 0.00348 0.0325 0.00180 0.1667 0.00952 i.481

34 Styrax sp. 3 0.00348 0.0325 0.00180 0.1667 0.00952 1.481

35 Ocotea indecora 3 0.00348 0.0307 0.00170 0.1667 0.00952 1.471

36 Nao identificada ,, 

,:! 0.00348 0.0289 0.00160 0.1667 0.00952 i.461
37 Casearia sp. 3 0.00348 0.0255 0.00141 0.1667 0.00952 1.442
38 Casearia obliqua 3 0.00348 0.0255 0.00141 0.1667 0.00952 1.442
39 Machaerium hatschbachii 3 0.00348 0.0255 0.00141 0.1667 0.00952 i.442

Relação das espécies arbóreas registradas no Local 3, e seus 
respectivos índices componentes do IVI (N= nQ de indivíduos; 
NREL = nQ relativo de Indivíduos; AB = Área basal; ABREL =

Área basal relativa; FREO = Frequência de ocorrência; FREL =

Frequência de Ocorrência relativa; IVI = índice de valor de 
Importância). 

OBS ESPECIE 

i 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1i 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 
'J'j 
"-'"' 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

Ocotea puberula 

Horta 

Dracaena dracaenoides 

Lonchocarpus guilleminianus 

Cedrela fissilis 

Pera glabrata 

Syagrus romanzoffiana 

Rollinia exalbida 

Rapanea umbelata 

Vernonia angustifolia 

Vassourao 

Gasearia sp. 

Hachaer i um mi nut i fl orum 

Zanthoxyllum chiloperone 

Nao identificada 

Matayba elaeagnoides 

Ocotea diospyrifolia 

Compositae 

Xaxim 

Jacaranda puberula 

Inga virescens 

Nectandra rigida 

Prunus se l low i i 

Chrysophy 11 um a1ar9 i na tum 

Machaer i um sp. 

Parapiptadenia rigida 

Pe ltophorum dub i um 

Machaer i 1JD1 n i ct i tans 

Cabralea canjerana 

Hachaerium paraguariense 

Roupala brasiliense 

Rapanea ferruginea 

47 

70 

83 

63 

37 

40 

20 

33 

37 

17 

23 

23 

20 

27 

27 

17 

17 

13 

10 

10 

7 

7 

7 

3 

3 

3 

3 
'j 
.., 

3 

NREL 

0.06635 

0.09953 

0.11848 

0.09005 

0.05213 

0.05687 

0.02844 

0,04739 

0.05213 

0.02370 

0.03318 

0.03318 

0.02844 

0.03791 

0.03791 

0.02370 

0.02370 

0.01896 

0.01422 

0.01422 

0.00948 

0.00948 

0.01422 

0.00948 

0.00474 

0.00474 

0.00474 

0.00474 

0.00474 

0.00474 

0.00474 

0.00474 

AB 

5.9467 

3.4798 

1.8387 

i.7518

1.4677

i.2749

1.0348

0.4589

0.5986

0.9684

1.0053

0.4376

0.5322

0.4800

0.5359

0.4957

0.8865

0.2242

0.0835

0.1560

0.3356

0.3298

0.1409

0.0797

0.1375

0.1337

0.1227

0.1020

0.0690

0.061i

0.0403

0.0403

ABREL 

0.23434 

0.13713 

0.07246 

0.06904 

0.05784 

0.05024 

0.04078 

0,01808 

0.02359 

0.03816 

0.03962 

0.01724 

0.02097 

0.01892 

0.02112 

0.01954 

0.03494 

0.00884 

0.00329 

0.00615 

0.01323 

0.01300 

0.00555 

0.00314 

0.00542 

0.00527 

0.00483 

0.00402 

0.00272 

0.00241 

0.00159 

0.00159 

FREG 

0.8333 

0.8333 

1.0000 

0.8333 

0.6667 

0.3333 

0.6667 

0.6667 

0.5000 

0.6667 

0.5000 

0.6667 

0.6667 

0.5000 

0.3333 

0.5000 

0.1667 

0.5000 

0.5000 

0.3333 

0.1667 

0.1667 

0.1667 

0.1667 

0.1667 

0.1667 

0. 1667

0.1667

0. 1667

0.1667

0.1667

0.1667

FREL 

0.05814 

0.05814 

0.06977 

0.05814 

0.04651 

0.02326 

0.0465í 

0.04651 

0.03488 

0.04651 

0.03488 

0.04651 

0.04651 

0.03488 

0.02326 

0.03488 

0.01163 

0.03488 

0.03488 

0.02326 

0.01163 

0.01163 

0.01163 

0.01163 

0.01163 

0.01163 

0.01163 

0,01163 

0.01163 

0.01163 

0.01163 

0.01163 

IVI 

35.883 

29.480 

26,071 

21.723 

15.648 

13.037 

11.573 

11.199 

H.061

10.837

10.768

9.693

9.592

9.172

8,229

7.812

7.026

6.268

5.239

4.362

3.434

3.411

3.140

2.425

2.179

2.164

2.120

2.039

i.909

i.878

i.796

i.7%



2i?' 

OBS ESPECIE N NREL AB ABREL FREG FREL IVI 

33 Allophyllus guaraniticus 3 0.00474 0.0383 0.00151 0.1667 0.01163 i.788

34 Trema micrantha 3 0.00474 0.0344 0.00135 0.1667 0.01163 í.772

35 Picrasma crenata ') 0.00474 0.0289 0.001i4 0.1667 0.01163 1.751.., 

36 Aegiphiia sellowiana ') 0.00474 0.0239 0.00094 0.1667 0.01163 i.731.., 

Relação das espécies arbóreas registradas no Local 4, e seus 

respectivos. índices componentes do IVI (N= nQ de Indivíduos: 
NREL = nQ relativo de Indivíduos; AB = Área basal; ABREL = 
Área basal relativa; FREQ = Frequência de ocorrência: FREL = 

Frequência de ocorrência relativa: IVI = índice de valor de 
Importância). 

OBS ESPECIE 

i 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1i 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

2i 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 
..,, 

J't 

35 

36 

Anadenanthera colubrina 

Morta 

Araucaria angustifolia 

Vassourao 

Cabralea canjerana 

Rubiaceae 

Nao identificada 

Aspidosperma polyneuron 

Parapiptadenia rigida 

Casearia sp. 

Ocotea puberula 

Dracaena dracaenoides 

Cedrela fissilis 

Vernonia angustifolia 

Machaerium paraguariense 

Sloanea monosperma 

Nectandra rígida 

Ocotea indecora 

Machaeriurn hatschbachii 

Syagrus romanzoffiana 

Mc1.chaer i um sp. 

Prunus se 11 ow i i 

Matayba elaeagnoides 

Calyptranthes lucida 

Myrocarpus frondosus 

Rapanea umbellata 

Solanum sp. 

Cinnamomum sp. 

Urera baccifera 

Ocotea sp. 

Luehea divaricata 

Compositae 

Inga vi rescens 

Chrysophyllum gonocarpum 

Nectandra megapotamica 

Rollinia exalbida 

N 

73 

3 

40 

30 

30 

27 

13 

10 

23 

10 

23 

17 

17 

13 

i0 

10 

10 

7 

10 

10 

10 

13 

7 

10 

10 

7 

7 

7 

7 

7 
., 
I 

7 

7 

7 

7 

NREL 

0.11579 

0.08947 

0.00526 

0.06316 

0.04737 

0.04737 

0.04211 

0.02105 

0.01579 

0.03684 

0.01579 

0.03684 

0.02632 

0.02632 

0.02105 

0.01579 

0.01579 

0.01579 

0.01053 

0.01579 

0.01579 

0.01579 

0.02105 

0.01053 

0.01579 

0.01579 

0.01053 

0.01053 

0.01053 

0.01053 

0.01053 

0.01053 

0.01053 

0.01053 

0.01053 

0.01053 

AB 

6.7249 

1.9078 

5.2522 

i. i 924

1.5909

0.8235

1.0076

1.5717

1.9399

0.6200

1.5968 

0.2935 

0.7816 

0.3697 

0.4779 

0.3945 

0.6452 

0.3342 

0.7572 

0.3479 

0.3220 

0.3069 

0.4161 

0.3998 

0.3961 

0.0985 

0.1436 

0.1185 

0.1108 

0.0745 

0.0707 

0.0615 

0.3489 

0.3281 

0.3196 

0.0892 

ABREL 

0.20077 

0.05695 

0.i568í

0.03560

0.04750

0.02458

0.03008

0.04693

0.05792

0.01851 

0.04768 

0.00876 

0.02333 

0.01104 

0.01427 

0.01178 

0.01926 

0.00998 

0.02261 

0.01039 

0.00961 

0.00916 

0.01242 

0.01194 

0.01183 

0.00294 

0.00429 

0.00354 

0.00331 

0.00223 

0.00211 

0.00184 

0.01042 

0.00980 

0.00954 

0.00266 

FREG 

0.5000 

0.8333 

0.1667 

0.8333 

0.8333 

0,6667 

0.5000 

0.5000 

0.3333 

0.6667 

0.5000 

0.8333 

0.6667 

0.5000 

0.5000 

0.5000 

0.3333 

0.5000 

0.3333 

0.3333 

0.3333 

0.3333 

0.1667 

0.3333 

0.1667 

0.3333 

0.3333 

0.3333 

0.3333 

0.3333 

0.3333 

0.3333 

0.1667 

0.1667 

0.1667 

0.1667 

FREL 

0.02655 

0.04425 

0.00885 

0.04425 

0.04425 

0.03540 

0.02655 

0.02655 

0.01770 

0.03540 

0.02655 

0.04425 

0.03540 

0.02655 

0.02655 

0.02655 

0.01770 

0.02655 

0.01770 

0.01770 

0.01770 

0.01770 

0.00885 

0.01770 

0.00885 

0.01770 

0.01770 

0.01770 

0.01770 

0.01770 

0.01770 

0.01770 

0.00885 

0.00885 

0.00885 

0.00885 

IVI 

34 .3ii 

19.067 

í7 .092 

14.30i 

13.912 

10.735 

9.873 

9.453 

9.141 

9.075 

9.002 

8.985 

8.504 

6.390 

6.187 

5.412 

5.275 

5.232 

5.084 

4.388 

4.310 

4.265 

4.232 

4.017 

3.647 

3.643 

3.177 

3.154 

3.046 

3.034 

3.007 

2.980 

2.918 

2.892 

2.204 



08S ESPECIE 

37 Peschiera austral is 

38 Jacaranda puberula 

39 Alchornea triplinervea 

40 Citronella megaphyla 

41 Aegiphila sellowiana 

42 Cordia trichotoma 

43 Rapanea ferruginea 

44 Pouteria sp. 

45 Styrax sp. 

46 Clusia sp. 

·47 Casearia sylvestris 

48 Chrysophyllum marginatum 

49 Myrtaceae 

50 Ficus sp. 

51 Mollinedia clavigera 

52 Picrasma crenata 

53 Lonchocarpus guilleminianus 

54 Trema micrantha 

55 Vitex megapotamica 

56 Prockia crucis 

57 Bauhinia sp. 

58 Ilex sp. 

N NREL 

3 0.00526 

3 0.00526 

3 0.00526 

3 0.00526 

3 0.00526 

3 0.00526 

3 0.00526 

3 0.00526 

3 0.00526 

3 0.00526 

3 0.00526 

3 0.00526 

3 0.00526 

3 0.00526 

3 0.00526 

3 0.00526 

3 0.00526 

3 0.00526 

3 0.00526 

3 0.00526 

3 0.00526 

3 0.00526 

AB 

0.1155 

0.0955 

0.0923 

0.0923 

0.0892 

0.0862 

0.0663 

0.0611 

0.0611 

0.0561 

0.0561 

0.0537 

0.0514 

0.0424 

0.0424 

0.0383 

0.0307 

0.0289 

0.0272 

0.0255 

0.0239 

0.0239 

ABREL 

0.00345 

0.00285 

0.00276 

0.00276 

0.00266 

0.00257 

0.00198 

0.00182 

0.00182 

0.00168 

0.00168 

0.00160 

0.00153 

0.00127 

0.00127 

0.00114 

0.00092 

0.00086 

0.00081 

0.00076 

0.00071 

0.00071 

FREG 

0.1667 

0.1667 

0.1667 

0.1667 

0.1667 

0.1667 

0.1667 

0.1667 

0.1667 

0.1667 

0.1667 

0.1667 

0.1667 

0.1667 

0.1667 

0.1667 

0.1667 

0.1667 

0.1667 

0.1667 

0.1667 

0.1667 

FREL 

0.00885 

0.00885 

0.00885 

0.00885 

0.00885 

0.00885 

0,00885 

0.00885 

0.00885 

0.00885 

0.00885 

0.00885 

0.00885 

0.00885 

0.00885 

0,00885 

0.00885 

0.00885 

0.00885 

0.00885 

0.00885 

0.00885 

IVI 

1.756 

1.696 

1.687 

1.687 

1.677 

i.668 

1.609 

1.593 

i.593

i.579

1.579

1.571

1.564

1.538

1.538

i.503

1.497

1.492

i.487

1.482

1.482

Relação das espécies arbóreas registradas no Local 5, e seus 
respectivos índices componentes do IVI (N= nQ de Indivíduos; 
NREL = nQ relativo de Indivíduos; AB = Área basal; ABREL = 
Área basal relativa; FREO = Frequência de ocorrência; FREL =

Frequência de Ocorrência relativa; IVI = índice de valor de 
Importância). 

08S ESPECIE 

i Cinnamomum sp. 

2 Nectandra rígida 

3 Morta 

4 Lithraea sp. 

5 Ocotea puberula 

6 Styra>: sp. 

7 Anadenanthera colubrina 

8 Syagrus romanzoffiana 

9 Nao identificada 

10 Machaerium sp. 

ii Clusia sp. 

12 Matayba elaeagnoides 

13 Schinus mollis 

14 Compos i tae 

15 Vite:-: megapotamica 

16 Prunus sellowi i 

17 Rapanea ferruginea 

i8 Ile>: sp. 

N NREL 

220 0.16216 

137 0.10074 

170 0.1-2531 

133 0.09828 

60 0.04423 

117 0.08600 

63 0.04668 

77 0.05651 

90 0.06634 

67 0.04914 

50 0.03686 

53 0.0393i 

20 0.01474 

13 0.00983 

27 0.01966 

13 0.00983 

7 0.00491 

7 0.00491 

AB 

4.3636 

4.3639 

2.5477 

3.0394 

4.3986 

1.9065 

4.3862 

2.4764 

2.4638 

0.8706 

i.4899

0.6789

0.2406

0.2833

0.3566

0.2150

0.1613

0.1140

ABREL 

0.12465 

0.12465 

0.07278 

0.08682 

0.12565 

0.05445 

0.12529 

0.07074 

0.07038 

0.02487 

0.04255 

0.01939 

0.00687 

0.00810 

0.01019 

0.00615 

0.00461 

0.00325 

FREQ 

1.0000 

1.0000 

1.0000 

1.0000 

0.6667 

0.8333 

0.3333 

0.8333 

0.6667 

0.8333 

0.6667 

0.6667 

0.5000 

0.3333 

0.1667 

0.3333 

0.3333 

0.3333 

FREL 

0.07792 

0.07792 

0.07792 

0.07792 

0.05195 

0.06493 

0.02597 

0.06493 

0.05195 

0.06493 

0.05195 

0.05195 

0.03896 

0.02597 

0.01299 

0.02597 

0.02597 

0.02597 

IVI 

36.473 

30.331 

27.601 

26.302 

22. 182 

20.538 

19.795 

19.219 

18.867 

13.894 

13.135 

11.065 

6.057 

4.390 

4.283 

4.195 

3.550 

3.414 



2 j_ �}'.a 

OBS ESPECIE N NREL AB ABREL FREG FREL IVI 

19 Lauraceae 7 0.00491 0.1413 0.00404 0.1667 0.01299 2.194 

20 Machaerium minutiflorum 7 0.00491 0.1110 0.00317 0.1667 0.01299 2.107 

21 Nectandra sp. 3 0.00246 0.1657 0.00473 0.1667 0.01299 2.0i7 

22 Sapium glandulatum 3 0.00246 0.0863 0.00246 0.1667 0.01299 i.790

23 Inga virescens 3 0.00246 0.0560 0.00160 0. 1667 0.01299 i.704

24 Rapanea umbellata 3 0.00246 0.0403 0.00115 0.1667 0.01299 1.659

25 Cordia trichotoma 3 0.00246 0.0253 0.00073 0.1667 0.01299 i.617

26 Dracaena dracaenoides 3 0.00246 0.0253 0.00073 0.1667 0.01299 1 .617

Relação das espécies arbóreas registradas no Local 6, e seus 
respectivos índices componentes do IVI (N= nQ de indivíduos; 
NREL = nQ relativo de Indivíduos; AB = Área basal; ABREL = 
Área basal relativa; FREO = Frequência de ocorrência; FREL = 
Frequência de Ocorrência relativa; IVI = índice de valor de 
Importância). 

OBS ESPECIE 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1i 

12 

13 

14 

Araucaria angustifolia 

Anadenanthera colubrina 

Horta 

Peschiera austrialis 

Cedrela fissilis 

Alchornea triplinervea 

Trema micrantha 

Inga marginata 

Ocotea elegans 

Xaxim 

Vernonia angustifolia 

Gasearia sp. 

Zanthoxyllum chiloperone 

Cestrum intermedium 

N NREL 

303 0.73387 

50 0.12097 

10 0.02419 

10 0.02419 

3 0.00806 

7 0.01613 

7 0.01613 

3 0.00806 

3 0.00806 

3 0.00806 

3 0.00806 

3 0.00806 

3 0.00806 

3 0.00806 

AB 

26.9402 

3.9274 

0.1353 

0.0732 

0.4552 

0.1005 

0.0544 

0.0383 

0.0363 

0.0363 

0.0307 

0.0289 

0.0272 

0.0239 

ABREL 

0.84431 

0.12308 

0.00424 

0.00230 

0.01427 

0.00315 

0.00170 

0.00120 

0.00114 

0.00114 

0.00096 

0.0009í 

0.00085 

0.00075 

FREG 

1.00000 

0.50000 

0.33333 

0.33333 

0.16667 

0.16667 

0.16667 

0,16667 

0.16667 

0.16667 

0.16667 

0.16667 

0.16667 

0.16667 

FREL 

0.26087 

0.13043 

0.08696 

0.08696 

0.04348 

0.04348 

0.04348 

0,04348 

0.04348 

0.04348 

0.04348 

0.04348 

0.04348 

0.04348 

IVI 

183.905 

37.448 

11.539 

11.345 

6.581 

6.276 

6.131 

5.274 

5.268 

5.268 

5.250 

5.245 

5.239 

5.229 



Relação das espécies arbóreas registradas no Local 7, e seus 
respectivos índices componentes do IVI (N= nQ de Indivíduos; 
NREL = nQ relativo de Indivíduos; AB = Área basal; ABREL = 

Área basal relativa; FREQ = Frequência de ocorrência; FREL = 
Frequência de Ocorrência relativa; IVI = índice de valor de 
Importância). 

OBS ESPECIE N NREL AB ABREL FREQ FREL IVI 

i Araucaria angustifolia 293 0.8148i 25.3387 0.96665 i.00000 0.2857i 206.718 

2 Vernonia angustifolia 17 0.04630 0.2381 0.00909 0.50000 0.14286 19.824 

3 Nectandra grandiflora 13 0.03704 0.1643 0.00627 0.33333 0.09524 13.854 

4 Clusia sp. 7 0.01852 0.1414 0.00539 0.33333 0.09524 ii. 915

5 Cinnamomum sp. 7 0.01852 0.0528 0.0020i 0.16667 0.04762 6.815 

6 Vassourao 3 0.00926 0.0637 0.00243 0.16667 0.04762 5.931 

7 Rapanea umbellata 3 0.00926 0.0424 0.00162 0.16667 0.04762 5.850 

8 Cedrela fissilis ') 0.00926 0.0403 0.00154 0.16667 0.04762 5.842 " 

9 Prunus sel 1owi i 3 0.00926 0.0403 0.00154 0.16667 0.04762 5.842 

10 Morta 3 0.00926 0.0344 0.00131 0.16667 0.04762 5.819 

1l. Jacaranda puberula " 

0.00926 0.0325 0.00124 0.16667 0.04762 5.812 .::, 

12 Ocotea puberula 3 0.00926 0.0239 0.00091 0.16667 0.04762 5.779 
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 
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23 

24 

25 

26 

27 

28 
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Relação das espécies arbóreas registradas no Local B, e seus 

respectivos índices componentes do IVI (N= nQ de Indivíduos; 

NREL = nQ relativo de Indivíduos; AB = Área basal; ABREL =

Area basal relativa; FREO = Frequência de ocorrência; FREL = 

Frequência de Ocorrência relativa; IVI = índice de valor de 

Importância). 

ESPECIE N NREL AB ABREL FREG FREL IVI 

Eucalyptus sp. 167 0.43103 22.9341 0.82895 i.00000 0.13333 139.332 

Luehea divaricata 33 0.0862í 0.4ii7 0.01489 0.50000 , 0.06667 16.776 

Ocotea puberula 17 0.04310 0.9691 0.03503 0.33333 0.04444 12.258 

Morta 17 0.04310 0.3884 0.01404 0.33333 0.04444 10.159 

Inga marg inata 17 0.04310 0.3035 0.01097 0.33333 0.04444 9.852 

Syagrus romanzoffiana 10 0.02586 0.2964 0.01071 0.33333 0.04444 8.102 

Peschiera austral is 10 0.02586 0.1458 0.00527 0.33333 0.04444 7.558 

Matayba elaeagnoides i0 0.02586 0.107(; 0.00387 0.33333 0.04444 7.418 

Lonchocarpus guilleminianus 10 0.02586 0.0868 0.00314 0.33333 0.04444 7.345 

Anadenanthera colubrina 7 0.01724 0.2802 0.01013 0.33333 0.04444 7.182 

Dracaena dracaenoides 7 0.01724 0.0875 0.00316 0.33333 0.04444 6.485 

Jacaranda puberula 7 0.01724 0.0731 0.00264 0.33333 0.04444 6.433 

Cabralea canjerana 13 0.03448 0.2087 0.00754 0.16667 0.02222 6.425 

Compositae 7 0.01724 0.6105 0.02207 0.16667 0.02222 6.153 

Peltophorum dub ium 7 0.01724 0. 1615 0.00584 0.16667 0.02222 4.530 

Chrysophy 11 uni marg i nat um 7 0.01724 0.0545 0.00197 0.16667 0.02222 4.143 

Casear ia· sp. 7 0.01724 0.0510 0.00184 0.16667 0.02222 4.130 

Bauhinia sp. ".i 0.00862 0.1263 0.00456 0.16667 0.02222 3.540 "' 

Cedrela fissilis 3 0.00862 0.0561 0.00203 0. 16667 0.02222 3.287 

Cestrum intermedium 3 0.00862 0.0537 0.00194 0.16667 0.02222 3.278 

Ficus sp. 3 0.00862 0.0383 0.00138 0.16667 0.02222 3.222 

Lauraceae 3 0.00862 0.0363 0.00131 0.16667 0.02222 3.215 

Myrcia hatschbachii 3 0.00862 0.0363 0.0013i 0. 16667 0.02222 3.215 

Nao identificada 3 0.00862 0.0344 0.00124 0.16667 0.02222 3.208 

Trema micrantha ':J 0.00862 0.0325 0.00117 0.16667 0.02222 3.20i "' 

Endlicheria paniculata 3 0.00862 0.0289 0.00104 0.16667 0.02222 3.188 

Nectandra megapotamica 3 0.00862 0.0289 0.00104 0.16667 0.02222 3.188 

Balfourodendron riedelianum 3 0.00862 0.0255 0.00092 0.16667 0.02222 3.176 




