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DIVERSIDADE, ABUNDÂNCIA E CONSERVAÇÃO DE AVES EM HÁBITATS 
SECUNDÁRIOS DA PRÉ-AMAZÔNIA MARANHENSE, BRASIL 

RESUMO 

Autor: ALEXANDRE DE ALMEIDA 

Orientador: Prof. Dr. HILTONTHADEU ZARATE DO COUTO 

As florestas semi-desciduais do extremo oeste do estado do Maranhão, 

recentemente sofreram drástico processo de fragmentação. Este estudo foi conduzido nos 

hábitats mais representativos em área da região: Eucaliptais (E), Capoeiras baixas (CB), 

Capoeiras altas (CA) e Matas altas (MA), estas últimas, fragmentadas e desbastadas 

seletivamente. Dois métodos de inventário foram utilizados: i) Observações com binóculos 

em trajetos irregulares em todos os hábitats. ii) Captura, marcação e recaptura com redes

neblina em "CA" e "MA". Os objetivos do estudo foram: i) Levantar e quantificar as 

espécies, caracterizando os hábitats quanto à prioridade de conservação. Áreas com 

abundância de espécies ameaçadas, endêmicas, e que pertencem a guildas florestais 

propensas à extinção, assumem maior importância. ii) Aferir valores de diversidade para as 

assembléias, em quatro escalas de compreensão: pontual, alfa, beta e gama. iii) Testar a 

hipótese nula que a distribuição das espécies classificadas em guildas, é randômica em 

relação aos padrões qualitativos/quantitativos, e apenas qualitativo, encontrados em campo. 

iv) Testar a hipótese nula que o arranjo taxonômico das espécies nos hábitats, é randômico

em relação aos padrões qualitativos/quantitativos, e apenas qualitativo. v) Testar a hipótese

de que as assembléias em cada hábitat, diferem quanto a parâmetros de estrutura

demográfica: diversidade de Shannon-Wiener (H'), riqueza (R), eqüidade (J'). Encontrou

se que a avifauna em questão possui grande valor de conservação, foram registradas 4
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espécies ameaçadas de extinção, l potencialmente ameaçada, 9 endêmicas, 7 seguidoras de 

bandos mistos, 3 seguidoras de formigas de correição, 7 espécies de grande tamanho que 

requerem grandes áreas de vida, 1 O grandes frugívoros de copa florestais, 15 insetívoros 

escaladores de troncos florestais, 136 espécies florestais. Os hábitats mais importantes são, 

as "MA" em primeiro lugar e depois as "CA". O uso do fogo e costumes extrativistas da 

população, contrapondo-se à excepcional riqueza das assembléias florestais, provavelmente 

resilientes e/ou persistentes, que tendem a se empobrecer, fazem urgir as medidas voltadas 

ao manejo e conservação. A riqueza encontrada, apesar de representativa é uma estimativa 

parcial. A amostragem da diversidade em nível gama revelou 322 espécies e os intervalos 

de confiança de H' obtidos pela técnica Jackkinife mostram diversidade maior no verão. 

Deve-se parte deste incremento à variação da riqueza (R) significativamente maior no 

verão. As interações de Mantel indicaram que a distribuição das espécies pelos ambientes 

não é aleatória, evidenciando coerência na determinação das guildas, nos dois métodos de 

inventário, nas duas estações, exceto para as observações de inverno. No verão, as guildas 

propostas elucidaram a variabilidade em nível beta entre 80% e 98%. Na estação seca, as 

interações de Mantel diminuíram e as relações de congruência explicaram variações de 

apenas 40,7% a 51,4%, expressas pelas matrizes de Morisita-Hom e Jaccard. Estas matrizes 

não foram congruentes com a distribuição taxonômica das espécies nos hábitats, em 

nenhum método ou estação. A eqüidade das assembléias foi homogênea entre "E" e "CB", 

cujos valores foram maiores em relação às "CA" e "MA". A eqüidade não variou com a 

sazonalidade. A diversidade (H') da "MA" foi maior do que as diversidades da "CB" e dos 

"E". Tal como, a diversidade da "CA" em relação à dos "E". A diversidade foi menor nos 

"E" em relação à "CB". A riqueza foi menor apenas nos "E". 



BIRD DIVERSITY, ABUNDANCE AND CONSERVATION IN SECONDARY 

HABITATS OF PRE-AMAZONIA MARANHENSE, BRAZIL. 

SUMMARY 

Author: ALEXANDRE DE ALMEIDA 

Adviser: Prof. Dr. IDLTON THADEU ZARATE DO COUTO 

During 20 years, tropical dry forest in far west of Maranhão state were undergo 

drastic process of fragmentation. This study was conducted in most real representative 

habitats of the region: early Eucalypt plantations (EP), short second-growths (SSG), tall 

second-growths (TSG), tall forests fragments selectively logged (TF) in winter and 

summer. Two censuses methods were employed: i) observation in irregulars transects 

covering all habitats types, and recording every bird seem or heard. ii) Capture, mark and 

recapture using rnist nets at "TSG" and "TF". The objectives were: i) to discover species 

and to sample avian populations, in order to distinguish habitats as conservation's 

priorities. Areas with abundance threatened species, endernic, and forest's guilds prone to 

extinction, assume greatest value; ii) to estirnate values of diversity in four levels of 

understanding: punctual, alfa, beta and gama; iii) to test the null hypothesis that distribution 

of species arranged in guilds is random; iv) to test the null hypothesis that taxonomic 

arrangement of species on the habitats is random as qualitative and qualitative/quantitative 

field's pattems; v) to test the hypothesis that assumes different avian assemblage in each 

habitats as parameters of demographic structure: diversity of Shannon-Wiener (H'), 

richness (R), evenness (J'). It was found that avian community have great value for 

conservation. It was recorded 4 threatened species, 1 nearly threatened, 9 endemic, 7 

following mixed flocks, 3 following army ants, 7 great body weigh with large habitat 
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requirements species, 1 O large forest canopy frugivores, 15 forest climber trunk 

insectivores, 136 forest species. The most important habitats to conservation were: "TF" at 

first, and "TSG" after. The population traditional use of fire and extractive costumes 

threaten richness of forests bird assemblage probably resilient and/or persistent prone to 

impoverish, making urgent actions of management and education. The richness found, 

although representative, is only partial estimate. Sample of diversity in gama levei showed 

323 species, and the confidence intervals resultants of Jackknife technique showed greatest 

diversity in summer. Part of this increase was due to richness variation, significantly 

greatest in summer. The Mantel's interactions indicated the distribution of species on the 

habitats wasn't random, and evidencing coherence in determination of guilds in both, 

censuses methods and seasons. Except for observation method conducted in winter. ln 

summer, the proposal guilds explained the beta level's variability between 80% and 98%. 

ln dry season the interactions decreased, explained between 40, 7% and 51,4% of variability 

expressed by Morisita-Hom and Jaccard matrices. These matrices weren't congruent with 

taxonomic distribution of species on the habitats in none, methods or seasons. The evenness 

of avian assemblages was homogeneous between "SSG" and "EP", these had greater value 

in relation to another habitats. The evenness didn't vary in different seasons. Diversity (H') 

of "TF" was greater than diversities of "SSG" and "EP", just like diversity of "TSG" in 

relation the "EP". The H' was smaller in "EP" than "SSG". Richness was smaller, only in 

"EP". 



1 INTRODUÇÃO 

A região oeste do estado do Maranhão conhecida como Pré-Amazônia 

Maranhense, há séculos considerada como uma das mais ricas da Amazônia em recursos 

biológicos (Oren, 1988), constitui uma das áreas menos conhecidas do país em sua 

biogeografia 1 
(Heyer, 1988; Oren, 1991). Contudo, a devastação florestal na região foi 

intensa e gradualmente fomentada pelo estabelecimento das rodovias Transamazônica e 

Belém-Brasília e das ferrovias Carajás-São Luís e Norte-Sul. A ação das serrarias e 

carvoarias, juntamente com os programas de colonização fizeram com que no oeste e 

centro do estado as florestas primitivas fossem substituídas por formações florestais 

secundárias dominadas pela palmeira babaçu ( Orbignya phalerata), uma vez que a 

diretriz do Código Florestal Brasileiro que institui 50% da área a ser ocupada como 

reserva não foi respeitada. A única reserva para a vida silvestre na zona de floresta 

Amazônica do estado, a Reserva Biológica do Gurupi, permanece abandonada pelo 

governo federal, sendo uma das muitas "reservas no papel" do Sistema Brasileiro de 

Unidades de Conservação (Oren, 1988; 1991). Como resultado, o oeste maranhense é 

hoje considerado área prioritária para a conservação da natureza, segundo a análise de 

prioridades baseada na biogeografia e "status" de conservação de espécies de aves 

(Oren, 1992). A área onde se concentrou o estudo é um mosaico de ambientes 

degradados, formado por fragmentos florestais de diversos tamanhos, formas, e que 

invariavelmente, sofreram desbaste seletivo das espécies de árvores mais valorizadas 

1 
Históricos sobre a pesqmsa ornitológica no Maranhão estão em Camargo 

(1957); Oren (1988) e Oren (1991). 
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economicamente. Os outros tipos de ambientes localmente predominantes estão em pior 

estado de conservação das características naturais primitivas que os fragmentos 

florestais. São capoeiras abandonadas em diferentes estágios de sucessão, sendo 

fisionomias resultantes de antigas pastagens ou culturas abandonadas, ou são talhões 

recentes de eucaliptos. Os objetivos da pesquisa foram: 1) Levantar e quantificar as 

populações de espécies de aves remanescentes nos tipos de ambientes tidos como os 

mais representativos em área da região, caracterizando-os quanto à prioridade e valor de 

conservação. Áreas que albergam assembléias ("sensu" Krebs, 1989) com abundância de 

espécies ameaçadas, endêmicas, potencialmente ameaçadas, endêmicas, seguidoras de 

bandos mistos, seguidoras de formigas de correição, espécies de grande tamanho e que 

requerem grandes áreas de vida, grandes frugívoros de copa florestais, insetívoros 

florestais e insetívoros escaladores de troncos florestais, assumem neste sentido, maior 

importância para serem conservadas. 

2) Aferir valores de diversidade para assembléias de aves em quatro escalas de

compreensão: a pontual, representada por amostragens em cada tipo de ambiente; a alfa, 

inerente aos tipos de ambientes; a beta, entre as repetições amostrais dos ambientes; e a 

gama, que expressa a diversidade regional. 

3) Testar a hipótese nula que a distribuição das espécies classificadas em guildas,

pelos ambientes é randômica, ou se há significativa correlação quando esta distribuição é 

comparada com os padrões qualitativos/quantitativos e apenas qualitativo encontrados 

em campo. 

4) Testar a hipótese nula que o arranjo taxonômico das espécies nos hábitats é

randômico em relação aos padrões qualitativos/quantitativos e apenas qualitativo 

encontrados em campo. 

5) Testar a hipótese de que as assembléias de aves encontradas nos tipos de

ambientes estudados: Eucaliptal, Capoeira baixa, Capoeira alta e fragmentos de Mata 

alta que sofreram desbaste seletivo, diferem quanto a parâmetros de estrutura 

demográfica: diversidade de Shannon-Wiener (H'), riqueza (R), e o componente J' da 

uniformidade de H'. Possivelmente, havendo semelhança aos estudos que demonstram 

aumento paulatino na riqueza e diversidade de espécies ao longo do gradiente de 
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estágios de sucessão natural da vegetação, cujos valores maiores são encontrados nos 

estágios mais maduros (Johnston & Odum, 1959; Willson, 1974; Loiselle & Blake, 

1994). Embora a condição clássica de estágios sucessionais, a rigor esteja representada 

apenas pelas capoeiras baixas e altas, o padrão de aumento da complexidade das 

assembléias é esperado, pois os talhões de eucaliptos e as mata altas representam 

condições ambientais extremas quanto à oferta de recursos e disponibilidade de hábitat 

para as aves. Os primeiros por serem re:florestamentos homogêneos, um tipo de 

vegetação cuja espécie dominante é exótica, apresentando sub-bosque incipiente, sendo 

assim, pouco propício ao estabelecimento de populações de aves silvestres. As segundas 

porque, apesar das matas estarem alteradas e :fragmentadas, possuem os maiores valores 

de riqueza, diversidade, DAP (diâmetro da árvore a altura do peito) e altura de vegetação 

encontrados na região. Nem sempre, as comunidades de aves dos estágios mais velhos 

são reconhecidas como as mais complexas nos referidos parâmetros populacionais. Por 

vezes, a complexidade pode declinar nos estádios intermediários, atingindo o ápice nos 

mais maduros (Shugart & James, 1973; May, 1982) ou então, apresentar valores 

máximos em estádios iniciais e intermediários  (Novaes, 1969; Meslow, 1978, Johns, 

1991; Probst et al., 1992). Assim, havendo a necessidade que áreas sejam priorizadas 

quanto à conservação, e outras sejam transformadas em re:florestamentos homogêneos, é 

importante saber sobre estrutura das assembléias de aves, grupo bio-indicador 

amplamente reconhecido, sendo estas informações relevantes ao manejo das áreas, 

conservação das espécies e à teoria ecológica. Além disso, as pesquisas sobre 

fragmentação não tem progredido o suficiente no sentido de distinguir entre os tipos de 

fragmentação, os padrões de paisagem resultante, e as conseqüências para a diversidade 

biológica, a ponto de que isto possa ser diferenciado na literatura científica. Pesquisas 

devem ser direcionadas para distinguir entre os efeitos da perda de hábitat ( corte 

seletivo), da fragmentação e dos efeitos de interação dos dois fenômenos (Harris & 

Silva-Lopes, 1992). Embora as investigações sobre aves e fragmentação :florestal tenham 

se tornado comuns, e outras tratando apenas do efeito do desbaste seletivo em :florestas 

contínuas sobre aves estejam surgindo (Wong, 1985; Johns, 1988; Peres-Campos, 1989; 

Marsden, 1998; Johns, 1991; Aleixo, 1999), estudos como o de Jullien & Thiollay 



(1996) ( que analisou apenas Falconiformes ), e o presente, em áreas fragmentadas e 

desbastadas seletivamente são escassos. As medidas de diversidade ecológica, 

constituem ferramentas importantes para avaliar impactos decorrentes das modificações 

provocadas pelo homem nos hábitats, na estrutura e função das comunidades silvestres 

(Hair, 1987). 

4 



2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Fragmentação e conservação 

Tem havido um consenso crescente de que a fragmentação dos hábitats está entre 

as principais causas de erosão da diversidade biológica, atraindo a atenção dos mais 

altos níveis científicos e governamentais, tomando-se o foco central da biologia da 

conservação (Harris, 1984; Harris & Silva-Lopes, 1992, Hagan et al., 1994). 

A superficie do planeta, em acelerado processo de alteração, está perdendo vastos 

segmentos de áreas naturais e muitos dos remanescentes são fragmentos. Como 

conseqüência da necessidade de aumentar a proteção do patrimônio biológico, os efeitos 

da fragmentação tomaram-se motivo de interesse (Lovejoy & Oren, 1981). Já na década 

de 1960 previa-se que os princípios da teoria de biogeografia de ilhas seriam aplicados 

cada vez mais no futuro, à medida que os hábitats naturais contínuos fossem sendo 

fragmentados como resultado do avanço da civilização (MacArthur & Wilson, 1967). 

Há tempos, o número de espécies que uma ilha pode comportar, tem sido 

relacionado com a sua área (Arrhenius, 1921; Darlington, 1957) e há mais de cem anos, 

o ecologista francês De Candolle observou que a quebra de grandes porções de hábitats

em pequenas unidades resultaria necessariamente na extinção local de uma ou mais 

espécies, e na preservação diferenciada de outras (De Candolle, 1855 apud Harris & 

Silva-Lopez, 1992). A perda de área acarreta a perda de espécies; acreditava-se na 

relação "área dividida por dez" é igual a "número de espécies reduzido pela metade", 

como evidenciavam os estudos com répteis e anfibios (Darlington, 1957). Se o 

fenômeno era verificado em ilhas oceânicas, então também deveria ocorrer em 

remanescentes de hábitats terrestres. Caso não houvesse interferência humana, espécies 

estariam se perdendo. Foi proposta então, nova fórmula predictiva de extinções, desta 

vez envolvendo uma constante adaptativa relacionada com condições locais e outra 
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referente à taxa de aumento no número das espécies (Preston, 1960; 1962). Wilson 

(1992), explica que os motivos da razão logarítmica encontrada por Darlington (1957) 

são complexos, mas salienta que um hábitat maior promove maior quantidade de 

variáveis ambientais, podendo acomodar mais formas de vida. De fato, diversas 

pesquisas (MacArthur & Wilson, 1967; Willis, 1979; Bierregaard & Lovejoy, 1989; 

Aleixo & Vielliard, 1995) demonstram que o "dogma" biológico proposto por 

Darlington está correto, porém pouco preciso em conceito matemático, uma vez que 

mais extinções podem vir a ocorrer com o tempo (Willis, 1974; Lovejoy & Oren, 1981; 

Cole, 1981 apud Simberloff & Abele, 1982; Wilson, 1992; Foose, 1990 apud Toledo, 

1993). MacArthur & Wilson (1963; 1967) acrescentaram as variáveis "distância de uma 

fonte colonizadora" e "heterogeneidade topográfica" à questão do número de espécies 

em ilhas. De acordo com a teoria de biogeografia insular desenvolvida pelos autores, o 

número de espécies que uma ilha pode comportar e suas respectivas taxas de extinção 

dependem do tamanho da ilha, distância da fonte de colonização e heterogeneidade 

topográfica, havendo com o passar do tempo, o estabelecimento de um equilíbrio 

dinâmico em função das taxas de imigração e extinção. Entretanto, estas últimas 

dependem do tamanho da ilha: em áreas pequenas a imigração diminui e a extinção 

aumenta, o que promove perda de espécies após a redução em área e desloca o equilíbrio 

entre as duas taxas a um nível mais baixo. As ilhas maiores e menos isoladas são mais 

estáveis em composição específica que as menores e mais distantes entre si. 

Recentemente, esta teoria tem recebido críticas de vários autores por 

desconsiderar o fato de espécies diferentes possuírem taxas de colonização e extinção 

nem sempre semelhantes (Anjos, 1992). No entanto, deve ser considerado, que segundo 

os próprios autores da teoria de biogeografia de ilhas, o assunto tem sido pouco 

explorado quantitativamente porque os processos biológicos fundamentais tais como 

dispersão, invasão, competição, adaptação e extinção estão entre os mais difíceis de 

estudar e compreender (MacArthur & Wilson, 1967) e embora críticas sejam feitas, os 

autores não desconheciam o fato das espécies possuírem capacidades diferentes de 

dispersão. Eles citam Lewontin: "Diferentes espécies e grupos de espécies têm, sem 

dúvida, qualidades dispersivas em diferentes categorias e modos, nisto reside a 
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possibilidade de um novo nível de investigações biológicas" (Lewontin, 1965 apud 

MacArthur & Wilson, 1967). Além da área, o formato de uma reserva é fator 

preponderante para a conservação dos organismos nela residentes (Simberloff & Abele, 

1982). As idéias de que para diminuir a perda de espécies uma grande reserva é melhor 

que várias pequenas, formatos circulares são melhores que alongados e corredores 

florestais servem como uma alternativa para diminuir o isolamento das populações 

fragmentadas foram propostas por Wilson & Willis (1975). Segundo Simberloff & Cox 

(1987), estas observações surgiram como uma conseqüência lógica da teoria de 

biogeografia insular de MacArthur & Wilson (1963). Segundo E. O. Willis (com. pess.), 

as recomendações acima foram propostas baseadas também em seu trabalho de 1 O anos 

na ilha de Barro Colorado no Panamá (1580 ha.) acompanhando as extinções de 13 

espécies de aves florestais (Willis, 1974).2 Criou-se o dilema do "SLOSS" ("Single 

Large or Severa! Small Reserves") no qual discutiu-se o que seria melhor em termos de 

conservação: uma única grande reserva ou várias reservas pequenas, como resumido por 

Wilson (1992). Para o autor o único ponto de comum acordo entre as opiniões 

divergentes é que para manter o máximo de diversidade as reservas têm de ter o maior 

tamanho possível. A discussão concentra-se no fato de uma pequena ilha comportar um 

número total de espécies menor que uma grande, mas poder possuir um número maior 

de espécies em relação à unidade de área. Assim, dependendo da similaridade biótica, 

duas pequenas ilhas podem conter número maior de espécies que uma única grande ilha. 

Entretanto, fragmentações antrópicas apresentam padrões diferenciados em riqueza de 

espécies e composição em relação à ilhas naturais. Em sistemas fragmentados, pode 

haver maior número de espécies por unidade de área em relação às ilhas naturais. Desta 

forma, como pequenos fragmentos isolados suportam muito menos espécies que uma 

única porção principal de mesmo tamanho em área total, e a composição específica dos 

pequenos fragmentos é sub-conjunto do maior, grandes áreas fornecem conservação 

mais efetiva ao longo do tempo (Patterson, 1987). A questão do uso de corredores 

também gera controvérsia, Simberloff & Cox (1987), 

2 Prof. Dr. Edwin O. Willis, Depto. de Zoologia, UNESP, Rio Claro. 
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defendem a hipótese de que podem ser prejudiciais por facilitar a disseminação pelas 

reservas, do fogo, de doenças, predadores e outras catástrofes, que põem em risco a 

sobrevivência das espécies "ilhadas". Aliado a estes fatores, ainda há o problema do alto 

custo da implantação de corredores funcionais a grandes animais, nestes casos a 

translocação induzida seria menos onerosa. Não obstante, apesar de ressaltarem a 

necessidade de mais estudos, os autores admitem que há bons indícios de certas espécies 

se beneficiarem com corredores, além do fato do corredor em si ( como uma mata ciliar), 

proporcionar hábitat a variados organismos. Hobbs (1992), acrescenta que evidências 

obtidas por técnicas de captura, marcação e recaptura, observações e telemetria mostram 

que os corredores são utilizados pela fauna, embora o efeito de borda, muitas vezes seja 

intenso o que diferencia as características micro-climáticas do corredor em relação às 

maiores porções de fragmentos (matriz fonte dispersora). O autor menciona também que 

devem ser ponderados aspectos de auto-ecologia das espécies a serem beneficiadas, 

como comportamento territorial, alimentação e inter-relações com outras espécies. 

Concorda ainda, com a citação anterior no tocante à urgência de pesquisas mais 

esclarecedoras. Trabalhos abordando medidas estratégias para a conservação da fauna, 

de fragmentos florestais e ambos, têm recomendado o estabelecimento de corredores 

(Harris, 1984; Ranta et al., 1998; Laurance & Laurance, 1999). Em 1980, as entidades 

IUCN, PNUMA e WWF, recomendam como "Estratégia Mundial para a Conservação" 

os modelos de reservas propostos por Wilson & Willis (1975) e Diamond (1975), no 

qual o ideal são reservas grandes, não fragmentadas. Se fragmentadas, devem ser 

próximas entre si. O corredor é útil e o melhor formato é o circular. Uma única grande 

reserva é melhor que várias pequenas. O corredor e a proximidade entre as reservas são 

recomendados para facilitar fluxo gênico, e o formato arredondado diminui o efeito de 

borda. A borda da mata é o trecho marginal da área florestal que sofre influência do 

meio externo e por isso apresenta diferenças físicas e estruturais em relação ao interior 

(Tabanez & Viana, 1991). Lovejoy et al. (1986), comentam que os efeitos causados com 

a criação abrupta de uma borda não têm as mesmas características de um ecótone, onde 

há incremento na riqueza de espécies. No mesmo trabalho, os autores apresentam uma 

série de fatores bióticos e abióticos que afetam um fragmento de maneira prejudicial a 
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partir de suas bordas. Salientam também, que reservas devem possuir zonas-tampão com 

centenas de metros, cuja função é de absorver o impacto das bordas mantendo estável a 

porção interior. Os resultados das pesquisas de Waldhoff & Viana (1993), na reserva de 

Linhares-ES demonstram que a degradação na estrutura da vegetação se propaga em 

pelo menos cinqüenta metros da borda para o interior. Os mesmos autores citam Rankin 

de Merona & Ackerly (1987), que tiveram resultados semelhantes na Amazônia central. 

Há nítida diferença entre o interior de uma mata bem conservada e o seu 

perímetro externo ou borda, especialmente se o entorno do fragmento for uma paisagem 

aberta ou cultura anual. A periferia recebe grande impacto do vento ( que provoca queda 

de árvores e resseca o sub-bosque) e insolação (causando aumento na temperatura e 

ressecamento ), além de proporcionar melhor desenvolvimento de plantas pioneiras, 

sendo que muitas destas são lianas e arbustos escandentes que prejudicam o crescimento 

de árvores maiores podendo até matá-las, seja por recobrimento (interferindo na 

fotossíntese), ou por aumentar o peso e área de contato com o vento (causando a queda). 

Estes são alguns aspectos do que se convencionou chamar de "efeito de borda" 

que, em determinadas situações de relevo e exposição ao vento, arruina paulatinamente 

uma pequena floresta a partir de sua borda (Lovejoy et al., 1986; Viana, 1990; Terborgh, 

1992; Waldhoff & Viana, 1993; Murcia, 1995; Viana & Tabanez, 1996; Tabanez et al., 

1997; Rodrigues, 1998). 

2.2 Aves e fragmentação 

Em relação à fauna, segundo Dice (1952), apud Novaes (1973), certos tipos de 

animais alcançam grande abundância nas bordas de um ecossistema enquanto que a 

porção principal do mesmo pode ter pequeno número ou ausência destas espécies. 

Novaes (1973), considera como espécies de borda aquelas que originalmente 

habitam as capoeiras em regeneração, margens dos rios (matas ciliares) e copas das 

árvores. Esta categoria de aves não é encontrada no interior da floresta nem em campos 

e tem sua dispersão facilitada por deslocarem-se ao longo dos rios, fato que explica o 

baixo grau de endemismo dentro do grupo. Stiles (1991 ), afirma que espécies de aves 

florestais e as outras de ambientes abertos sofrem diferentes tipos de seleção. Explica 
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aind� que a alta mobilidade e flexibilidade no comportamento ou no sistema social, 

além de alta taxa de reprodução das espécies não florestais ( ou de borda) podem ser 

atributos importantes destas espécies que mudam cotinuamente das clareiras velhas para 

as novas à medida que se processa a sucessão. Atualmente, com o desflorestamento e 

alterações nos hábitats produzidas pelo homem, as populações e as áreas de ocorrência 

destas espécies estão aumentando, em detrimento das aves florestais que evoluíram em 

um ambiente contínuo e têm pouca adaptação à dispersão. Terborgh & Weske (1969) e 

Willis (1974), já haviam alertado quanto à relutância de certas espécies florestais a 

adentrarem os ambientes abertos. Possivelmente por razões fisiológicas, as espécies de 

aves procuram dentre os hábitats disponíveis, condições micro-climáticas ótimas, 

refletindo um processo dinâmico complexo e variável no tempo e no espaço (Karr & 

Freemark, 1983). As bordas florestais não devem ser interpretadas como local de grande 

diversidade de aves e sim como um ambiente no qual há demasiada substituição de 

espécies (Terborgh et al., 1990). No Brasil, estudos sobre fragmentação abordando a 

substituição de espécies florestais exigentes em recursos ambientais por espécies de 

borda têm se concentrado principalmente, em florestas semi-descídua (Willis, 1979; 

Almeida, 1982a; 1982c; Aleixo &Vielliard, 1995; Almeida, 1997) e hileiana (Lovejoy et 

al., 1986; Bierregaard & Lovejoy, 1989), apesar dos trabalhos de Scott & Brooke (1985) 

e Toledo (1993) na Mata Atlântica úmida de encosta. Além do declínio populacional de 

espécies florestais, outros fenômenos causados pela supressão e fragmentação de 

hábitats são a densidade compensativa de MacArthur et ai. (1972), constatado no Brasil 

por Anjos (1992), (embora tenha estudado capões naturais de mata) e a perda da 

heterozigoze (variabilidade genética) que diminui a capacidade de adaptação das 

espécies e as toma cada vez mais vulneráveis a extinções estocásticas (Wajntal, 1996; 

Gilpin & Soulé, 1986). Willis (1979), estudou o efeito da fragmentação em três 

remanescentes de florestas mesófilas semi-descíduas no Estado de São Paulo. O autor 

admite que antes da fragmentação as três áreas apresentavam 230 espécies.Obteve as 

seguintes conclusões: 

Área B (Barreiro Rico ): 1400 ha ➔ 202 espécies, das quais 37% residentes. 

Área S (Santa Genebra): 250 ha ➔ 146 espécies, das quais 26 % residentes. 
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Área U (Unicamp): 21 ha ➔ 93 espécies, das quais 20 % residentes. 

O número de aves observadas por hora também aumentou gradualmente em 

direção ao maior fragmento. Espécies generalistas e de borda aumentaram com a 

diminuição da área, em detrimento de espécies mais exigentes de recursos como os não 

passeriformes de grande porte, grandes frugívoros, grandes insetívoros, insetívoros não 

migratórios e especialistas como pica-paus e subideiras. Almeida (1982c) pesquisou oito 

pequenos fragmentos de mata mesófila semi-descídua próximos à reserva de Barreiro 

Rico e comparou com os dados obtidos por Willis (1979). Observou que: 1) havia 

predomínio de espécies insetívoras, onívoras e granívoras típicas de borda; 2) houve 

desaparecimento da guilda "grandes insetívoros no piso da floresta"; 3) na formação 

florestal mais rica 97,3% das guildas estavam presentes, na formação mais pobre havia 

apenas 43,7% das guildas; 4) nas reservas menores houve redução de espécies em 90% 

das guildas, a média de reduções em todas as reservas foi de 53% da espécies; 5) as 

maiores reduções foram dentre os insetívoros, frugívoros de grande porte e onívoros de 

insetos e grandes frutos. O mesmo autor concluiu que o diminuto tamanho das 

formações florestais permite uma intensa interferência das aves típicas de borda 

florestais e da vegetação aberta, promovendo acentuada desorganização nas populações 

de aves. O que possivelmente, relaciona-se ao fato de não ter sido encontrada nenhuma 

correlação entre os dados de tamanho dos locais estudados, área basal das árvores, 

número de aves capturadas, índice de diversidade, índice de recaptura e número total de 

espécies. Aleixo & Vielliard (1995), estudaram a composição e dinâmica da avifauna na 

mata de Santa Genebra em Campinas-SP, dezesseis anos após Willis (1979). Segundo os 

autores, entre 1973 e 1978 a avifauna do interior sofreu redução de 54% com a extinção 

local de trinta espécies. Isto aconteceu quando a reserva já possuía seu tamanho atual. 

As categorias mais atingidas foram os insetívoros dos estratos interiores da mata. 

Eles enfatizam que a extrema degradação da vegetação é resultado do efeito de 

borda ampliado pela forma alongada da reserva, isto beneficiou espécies da borda de 

mata em detrimento das do interior. Segundo Harris & Silva-Lopes (1992), respostas da 

fauna à fragmentação são: 1) perda de espécies nativas e aumento na abundância de 

outras; 2) colonização por espécies exóticas; 3) consangüinidade resultante de pequenas 
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populações; 4) mudança dramática na distribuição de freqüência na maiona das 

espécies. De acordo com Anjos (1992), as características das populações isoladas em 

fragmentos são: 1) em ilhas pequenas existe baixo número de espécies; 2) ocorre um 

relativo aumento no número de indivíduos em algumas espécies quanto menor for a ilha; 

3) os indivíduos das espécies em ilhas, freqüentemente exploram maior número de itens

alimentares e de hábitats do que os indivíduos da mesma espécie em comparação ao 

continente. MacArthur et al. (1972), encontraram que populações de algumas espécies 

quando isoladas em ilhas apresentam aumento no número de indivíduos em comparação 

ao continente. A explicação para tal fenômeno, segundo os autores, reside no fato que 

muitas espécies não ocorrem ou desaparecem de pequenas ilhas, conseqüentemente a 

competição interespecífica fica menos acirrada e há expansão nos nichos ecológicos das 

espécies que se adaptam à insularização, havendo nestas aumento de densidade. 

A maior riqueza específica do continente induz a proporcional competição 

interespecífica que restringe os nichos e mantém baixa a abundância. 

A soma da densidade populacional das espécies nas ilhas é similar à do 

continente, embora a riqueza específica seja diferente. Esta teoria ficou conhecida como 

densidade compensatória ("density compensation"). Willis (1979) não constatou a teoria 

em seu estudo, a menor mata teve menos indivíduos registrados por hora, enquanto que 

as matas média e grande contribuíram com o mesmo número de indivíduos por cem 

horas de observação. Anjos (1992) foi o primeiro pesquisador a comprovar a hipótese da 

densidade compensatória de MacArthur et al. (1972) no Brasil, em ilhas naturais de 

matas de Araucária no Paraná. Constatou o fenômeno em vinte e seis espécies que 

aumentaram a abundância em direção à menor área, entretanto, segundo o autor, o 

mecanismo que desencadeia este processo permanece obscuro. Muito provavelmente, 

além da competição e apropriação de hábitat detectados, outros fatores atuam, como o 

reduzido número de predadores, o afrouxamento da territorialidade e o reduzido poder 

de dispersão. A importância de cada fator varia conforme a espécie e as condições 

bióticas e abióticas locais. Bierregaard & Lovejoy (1989), estudaram o efeito da 

fragmentação na Amazônia (Projeto Tamanho Mínimo dos Ecossistemas), onde pela 

primeira vez na história, pode-se comparar dados quantitativos anteriores à 



13 

fragmentação com posteriores nos mesmos locais. O experimento foi realizado na 

floresta de terra firme antes de impactada pela supressão quase total e depois em 

florestas isoladas com dimensões de 1 a 10 ha. Foram capturadas com redes-neblina 141 

espécies. A análise das comunidades demonstrou que as espécies típicas de borda de 

clareira aumentam em importância relativa, os bandos mistos de aves deterioram-se com 

a perda de espécies e as espécies seguidoras de formigas de correição são as mais 

sensíveis à fragmentação da floresta. Trinta e sete por cento das espécies capturadas 

eram conhecidas como de bandos mistos ou seguidoras obrigatórias de correições. 

Diversas espécies de insetívoros dos estratos intermediários aumentaram o 

alcance vertical de seus hábitos alimentares diante da restrição horizontal dos território, 

o que sugere que os mesmos devem ser considerados em termos de volume do hábitat

em vez de área. Bierregaard & Stouffer (1995) continuaram estudando os mesmos 

fragmentos de 1 e 10 ha, nove anos após o isolamento. A abundância e riqueza de aves 

insetívoras declinou drasticamente. Três espécies seguidoras obrigatórias de correições 

de formigas desapareceram dois anos após a fragmentação. Bandos mistos contendo 

treze espécies regularmente capturadas se desintegraram entre dois e três anos de 

isolamento. Dentre os insetívoros não associados com bandos mistos e correições, 

somente duas espécies de borda não foram afetadas pela fragmentação. De forma geral, 

a perda de insetívoros florestais não foi compensada pelo aumento de aves não florestais 

ou de espécies antes incomuns. A vegetação de entorno afetou fortemente o uso dos 

fragmentos pelas aves. As áreas envoltórias que foram queimadas e utilizadas com 

pastagem apresentando predomínio de Vismia sp. (Clusiaceae) continuaram 

depauperadas. Contrastando, muitas espécies retomaram aos fragmentos movendo-se 

entre a vegetação dominada por Cecropia sciadophylla (Cecropiaceae), incluindo 

seguidores de correições e bandos mistos, embora espécies de insetívoros terrícolas 

como Sclerurus e alguns seguidores de correição não tenham mais regressado, sugerindo 

que estão entre os mais vulneráveis à fragmentação. Segundo Borges & Stouffer (1999) 

a riqueza de espécies de aves nos dois tipos de áreas envoltórias é similar, mas a riqueza 

de espécies florestais é maior onde predomina C. sciadophyla. A abundância de espécies 

seguidoras de correições e das componentes de bandos mistos também foi maior. 
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Insetívoros não florestais e onívoros foram mais comuns em áreas de Vismia sp. As 

áreas de C. sciadophylla eram mais ricas em espécies de plantas, assim como possuíam 

maior estrutura vertical. O estudo sugere que o tipo de distúrbio humano é determinante 

na composição específica de áreas em estágio inicial de regeneração. 

2.3 Estrutura do hábitat e sucessão vegetal 

Aves de ambientes tropicais restringem suas atividades de forrageamento em 

estreitas faixas verticais na coluna de vegetação. O número de espécies que se 

alimentam em uma área é uma medida realística da competição pelas fontes alimentares 

disponíveis (Terborgh & Weske, 1969). Dunlavy (1935), citado por Almeida (1982b), 

define o termo "distribuição fito-vertical" das aves como sendo a distribuição vertical 

das espécies em qualquer formação vegetal com referência à distância do chão. Adotou 

como critério, a altura por ela escolhida como refúgio em um momento de perigo. 

Quanto à heterogeneidade vertical do hábitat, MacArthur & MacArthur (1961), 

mostram que a existência de diversos níveis em uma floresta está diretamente 

relacionada com a diversidade de aves. Um hábitat suporta mais espécies que outro 

quando tem uma grande variação no perfil da vegetação, urna floresta com vários níveis 

de vegetação acima do solo abriga simultaneamente espécies do chão, do estrato médio e 

das copas. Com poucas exceções, a variedade de espécies de plantas não tem efeito 

direto na diversidade de espécies de aves (MacArthur et al.,1962). Entretanto, os estudos 

de Rotenberry ( 1985) em áreas de savana desértica no oeste da América do Norte, 

divergem desta afirmação: a distribuição e abundância das espécies de aves mostraram

se mais associadas à composição taxonômica das plantas do que com a estrutura e 

configuração da vegetação, sendo 55% da variação da comunidade de aves associada 

com a variação florística, somente 35% da variação associada à fisionomia. Estes e 

outros estudos (Rotenberry & Wiens, 1980; Wiens & Rotenberry, 1981) sugerem que a 

florística parece ser claramente mais importante que a estrutura na determinação de 

comunidades de aves em associações de hábitats savânicos (Rotenberry, 1985). A 

complexidade espacial ou heterogeneidade do hábitat, segundo Gauthreaux (1978) deve 
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ser expressa pelas componentes horizontal e vertical do espaço e em estudos de aves que 

envolvem a complexidade da vegetação, devem ser medidas as variáveis: 

1) Riqueza de espécies de plantas;

2) Heterogeneidade horizontal da vegetação;

3) Perfil vertical da vegetação.

Embora o perfil e o volume da vegetação sejam variáveis claramente importantes 

a serem medidos, nenhum índice da estrutura da vegetação é inteiramente satisfatório 

para correlacionar avifauna e vegetação (Willson, 1974). A citada autora no mesmo 

trabalho encontrou fortes sugestões de que o aumento no número de árvores, tomando a 

estrutura da vegetação cada vez mais complexa, representa o maior impacto no 

incremento das espécies da avifauna. Este incremento não deve ser devido à maior 

produtividade de recursos, mas à novas possibilidades de diferentes explorações no 

espaço. Segundo Holt et al. (1995) há tempos a estrutura da comunidade vegetal tem 

sido um "lugar comum" na ecologia animal, influenciando distribuição, abundância e 

mais geralmente a composição específica em comunidades animais inteiras. Efeitos 

diretos da composição vegetal e sua estrutura física nas populações animais incluem: 1) 

a influência da arquitetura vegetal nas táticas de forrageamento; 2) a provisão de 

recursos espaciais como locais para nidificação, refúgio contra predadores, abrigo em 

caso de má condição climática e como determinante de micro-climas; 3) a produção de 

alimento para herbívoros. Os mesmos exemplificam dizendo que para uma ave raptora 

de insetos em vôo, a estrutura da floresta é como um "queijo suíço", o aspecto que 

importa em sua estrutura tridimensional é a :freqüência de distribuição dos "buracos", 

cujos tamanhos tomam a estratégia de captura ("flycatching") mecanicamente factível. 

O primeiro estudo focalizando a sucessão ecológica de aves, sugeriu que a 

medida que a vegetação toma-se mais complexa em estrutura, a diversidade de aves 

parte da simplicidade, aumenta, e por último toma-se simples novamente (Adams, 1908, 

citado em Odum, 1950). Odum (1950), encontrou que a densidade populacional 

( utilizando mapeamento de territórios) comporta-se de maneira semelhante, mostrando

se mais alta em estágios intermediários de sucessão vegetal. Com poucas exceções, a 

composição específica foi semelhante, embora a abundância entre as espécies diferisse 
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bastante. Índices de porcentagens de diferenças referentes à composição específica e 

densidade de aves por área, mostraram que as áreas de floresta madura (duas réplicas) 

foram mais dissimilares entre si do que os outros ambientes, também que nenhum 

estágio foi igual a outro. Novaes ( 1969) estudou comunidade de aves em capoeira e mata 

secundária no Pará, relacionando o ciclo de frutificação mais intenso e constante da 

capoeira com o maior número de espécies e indivíduos encontrados neste local. 

Kricher (1972) observou que em três estágios sucessionais a diversidade de aves 

sempre foi maior no verão e aumentou com a idade dos estágios. A eqüidade foi menor 

no estágio inicial, aumentou e foi mais constante entre ''plots" dos ambientes mais 

evoluídos. Novaes (1973) conclui seu estudo de aves em uma vegetação secundária na 

foz do Amazonas afirmando que a comunidade é composta de espécies com distribuição 

geográfica ampla, com poucas formas de distribuição em nível subespecífico. Comporta

se a avifauna da vegetação secundária como um conjunto de características próprias, um 

reflexo da dinâmica da sucessão vegetal a qual é uma conseqüência dos paleoclimas e 

geomorfologia da região. Meslow (1978) registrou aumento no número de espécies 

relativo ao aumento da complexidade da vegetação em sucessão ("Douglas-fir Forest"). 

O decréscimo nos estágios intermediários está relacionado à redução da 

complexidade estrutural na vegetação. A comunidade sucessional e as populações de 

aves respondem às mudanças naturais na estrutura do hábitat. Assim, existem grupos 

distintos de aves associadas a cada tipo de comunidade em cada seguimento sucessional 

(Titterington et al., 1979). Sobreposições ocorrem à medida que diferentes estágios 

serais são alcançados, contudo, para a manutenção de boa comunidade de aves é 

necessário haver áreas representativas de cada estágio (Anderson, 1980). May (1982), 

observou que a densidade de aves se reproduzindo, a riqueza de espécies e o número de 

guildas alimentares aumentam com a sucessão. Espécies generalistas são mais 

importantes nos estágios iniciais, principalmente devido aos granívoros-insetívoros. 

Aves especialistas aumentam em importância devido aos insetívoros dos estágios 

mais avançados de sucessão. A variação estrutural da comunidade foi maior nos estágios 

iniciais. 
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Urban & Smith (1989) simularam a sucessão através de um modelo estatístico 

para examinar a importância da dinâmica florestal nas comunidades de aves. O aumento 

no micro-hábitat é acompanhado pelo incremento de riqueza e eqüidade. A taxa de 

substituição de espécies que é alta no início, diminui nos estágios mais avançados, 

fazendo com que florestas mais maduras sejam mais similares em composição. 

Johns (1991), analisou a avifauna em um mosaico de ambientes (capoeira, mata, 

ilha de mata e área cultivada) na Amazônia. Para o autor as respostas mais importantes, 

proporcionais à degradação são: 1) O decréscimo em abundância de espécies terrestres, 

notavelmente insetívoros. 2) Decréscimo de insetívoros especializados e aumento 

correspondente de frugívoros-insetívoros. 3) O aparecimento de granívoros. 

Segundo Probst et al. (1992), estágios intermediários de sucessão podem ter 

vegetação simples em estrutura, tanto que a diversidade de aves pode declinar 

temporariamente. Allegrini (1997), estudou as comunidades da avifauna nos diversos 

estágios serais de sucessão na Mata Atlântica .  De forma geral grande parte da literatura 

revisada pelo autor (n=l2) mostra aumento na riqueza de espécies, densidade e 

diversidade ao longo da sucessão, exceto em alguns poucos casos (n=2) onde os valores 

máximos são encontrados em estágios iniciais ou intermediários. Algumas conclusões, 

com dados próprios do referido autor foram: 1) O primeiro estádio de regeneração 

(pioneiro) apresentou menor riqueza, diversidade e abundância de aves que do que 

estádios sucessionais mais desenvolvidos. 2) Os resultados acumulados durante todo o 

estudo indicaram maior número de espécies, diversidade e densidade de aves nos estádio 

intermediários (inicial e médio), o estádio avançado apresentou valores acima do 

pioneiro e inferiores (não significativo estatisticamente) aos estádios inicial e médio. 3) 

O número de espécies, a diversidade e a densidade de aves apresentaram correlações 

positivas com os parâmetros da vegetação analisados: altura, DAP médio e diversidade 

da estrutura vertical. As melhores correlações deram-se com a diversidade da estrutura 

vertical da vegetação. 4) Estádios mais evoluídos abrigaram comunidades de aves mais 

similares do que estádios iniciais ou seja, as mudanças na composição das espécies 

foram mais intensas nas fases iniciais, diminuindo à medida que a regeneração avançou. 

5) As espécies apresentaram grande variabilidade quanto às suas preferências e
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especificidades aos estádios de regeneração. 6) As aves classificadas em grupos tróficos 

e guildas alimentares apresentaram variações ao longo da regeneração da Mata 

Atlântica. 7) As espécies granívoras destacaram-se pela alta especificidade e abundância 

relativa no estádio pioneiro de regeneração sendo boas indicadoras desta fase 

sucessional. Terborgh & Weske (1969), pesquisando áreas alteradas na Amazônia 

afirmam que a composição de espécies em porções isoladas de vegetação alterada 

depende mais da proximidade de fontes colonizadoras do que de sua própria estrutura e 

especulam que o baixo número de espécies em alguns ambientes em regeneração é 

resultado do isolamento de uma fonte de vegetação primária agindo como fonte 

dispersora. Esta observação apoia a idéia de que a dinâmica de certas espécies de aves e 

de outros grupos, em ecossistemas fragmentados em mosaico de ambientes, reflete a 

relação entre fontes e sumidouros ("sources" e "sinks") (Wiens, 1989b; Dunning, 1992). 

A composição de hábitats em uma paisagem, e a fisionomia ou arranjo espacial 

destes hábitats são os dois fatores essenciais que descrevem uma paisagem, afetando 

quatro processos ecológicos básicos que podem influenciar a dinâmica da população ou 

a estrutura da comunidade: i) complementação proveniente da paisagem, quando 

indivíduos se movimentam entre ambientes diferentes para fazer uso de recursos 

insubstituíveis; ii) suplementação proveniente da paisagem, quando a movimentação dos 

indivíduos entre os hábitats objetiva recursos substituíveis; iii) dinâmica entre fontes e 

sumidouros, onde diferentes indivíduos de uma mesma população ocupam tipos de 

hábitats diferentes; iv) efeito de vizinhança, que explica como o efeito paisagem pode 

ser amplificado quando recursos críticos estão imediatamente envolvendo um 

determinado hábitat (Dunning, 1992). 

Outros trabalhos envolvendo os efeitos da sucessão na comunidade de aves são: 

Levey (1988) e Silva et ai, (1996). 
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2.3 Levantamento quantitativo da avifauna 

Shields (1979), Almeida (1981); Vielliard & Silva (1990); Bibby et ai. (1993); 

Anjos (1996) revisaram extensa literatura acerca das técnicas empregadas em censos de 

aves. Os diferentes tipos de análises empregadas são encontradas em Wiens (1989a); 

Bibby et al. (1993); Fowler & Cohen (sem data). 

Kendeigh (1944) considera que quando se estuda populações de aves, existem 

dois aspectos que devem ser considerados: 1) a obtenção de um índice para cada espécie 

que permita uma comparação de abundância relativa entre espécies diferentes; 2) a 

determinação do número atual de aves de cada espécie em uma área de tamanho 

conhecido, permitindo comparar a abundância entre espécies diferentes ou dentro da 

mesma espécie em épocas diferentes. De acordo com Almeida (1981), a obtenção de 

dados 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 para uma mesma espécie. Os índices de 

observações expressos em números de indivíduos observados durante cem horas de 

observação não podem ser usados para comparar populações diferentes, pois não 

representam os tamanhos absolutos das populações. 

De acordo com Anjos (1996) não existe metodologia perfeita para ser aplicada 

no levantamento quantitativo de aves. Cada uma apresenta pontos favoráveis e 

desfavoráveis que devem ser ponderados. O hábitat a ser avaliado, os objetivos do 

estudo e a experiência do observador vão influenciar diretamente na escolha. O método 

do trajeto linear se adapta melhor a áreas abertas como campos e brejos; os trajetos 

irregulares a ambientes florestais quando o observador não dispõe de muito 

conhecimento da avifauna em questão. A captura com redes-neblina dá a oportunidade 

para a tomada de uma série de medidas morfométricas úteis na análise da comunidade. 

A amostragem por pontos se mostra ideal para ser aplicada em ambiente florestal 

quando o observador dispõe de significativo conhecimento da avifauna. Se o objetivo é 

analisar um número restrito de espécies, o método de mapeamento pode eventualmente 

ser utilizado. As observações em "trajeto linear" têm na mobilidade das aves um 
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importante fator de erro amostral (Burham et al., 1981 ). Entretanto, uma variação mais 

antiga e simplificada deste tipo de metodologia denominada "trajeto irregular" 

(Coulquhom, 1940) tem sido aplicada amplamente em trabalhos que analisam aspectos 

qualitativos e quantitativos das comunidades de aves (Novaes, 1973; Willis, 1979; Willis 

& Oniki, 1981; Berndt, 1993; Hofling & Lencioni, 1992). O método de pontos fixos, ou 

pontos de escuta desenvolvido por Blondel et al., (1970) e aplicado pela primeira vez no 

Brasil por Vielliard & Silva (1990) tem sido utilizado em análises de vários ambientes 

florestais (Cândido Júnior, 1991; Anjos, 1992; Barbosa, 1992; Toledo, 1993; Matarazzo

Neuberger, 1994; Aleixo & Vielliard, 1995; Machado, 1997; Allegrini, 1997; Almeida 

1997). Anjos (1996), comenta que a vantagem do método de pontos sobre o do trajeto 

irregular é permitir um controle maior das aves no ambiente, evitando a contagem de um 

indivíduo duas vezes em função do observador estar parado, e assim mais atento à 

mobilidade dos indivíduos, de utilizar um formulário padrão dividido em quadrantes, 

justamente para evitar este problema (Vielliard & Silva, 1990), e do tempo geralmente 

menor de amostragem, além do fato de um observador parado não afugentar as aves. 

Diversos autores (Novaes, 1973; Almeida, 1981; Peres-Campos, 1989; Motta

Júnior, 1990; Cândido-Júnior, 1991; Vielliard & Silva, 1990; Anjos, 1992; Berndt, 1992; 

Hofling & LencionI, 1992; Barbosa, 1993; Toledo, 1993; Matarazzo-Neuberger, 1994; 

Aleixo & Vielliard, 1995; Anjos, 1996; Machado, 1997; Allegrini, 1997) comentam que 

o grau de conspicuidade das espécies é fator relevante nas análises e possível fonte de

erro. Eles partem do pressuposto que uma espécie com hábitos pouco discretos é 

comparativamente mais registrada que outra menos conspícua. O grau de conspicuidade 

é intrínseco de cada espécie e varia com o sexo, idade e sazonalidade. 

Karr (1981a) considera as redes-neblina como método mais eficiente de 

amostragem para aves de sub-bosque em florestas tropicais. Elas evitam erros 

decorrentes de conhecimento inadequado da avifauna e providenciam uma amostra 

randômica e livre de viés das aves movimentando-se no espaço. Entretanto, a amostra 

não é randômica para toda a comunidade, espécies que deslocam-se no chão, as muito 

grandes ou demasiadamente pequenas e outras ativas acima do nível de operação são 

sub-amostradas. Acrescenta que espécies muito móveis são capturadas em proporção 
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maior à densidade local verdadeira. Willis (1992) observou este fenômeno de 

mobilidade na mãe-de-taoca-de-topete, (Pithys albifrons: Formicariidae), que tem de se 

deslocar muito à procura de uma frente de correição com poucos competidores grandes, 

sendo assim capturado freqüentemente nas redes, mesmo sendo as vezes rara na 

natureza. Karr (1981b) acredita que comparações entre densidades relativas obtidas com 

redes operando em ambientes diferentes estruturalmente como uma área em crescimento 

secundário e uma floresta não são válidas, pois as espécies comportam-se de forma 

diferente. Em hábitats secundários grande parte da comunidade (espécies e indivíduos) é 

capturada mais próxima do chão. Outro fator que influencia as coletas em ambientes 

distintos, e toma imprópria comparações é a visibilidade da rede em função do 

sombreamento e densidade da vegetação. A densidade relativa pode, no entanto, ser 

usada para avaliar mudanças espaciais e temporais das populações. 

Vielliard & Silva (1990) comentam que a vantagem no uso de redes-neblina está 

no monitoramento a longo prazo das variações do ecossistema estudado. Os dados 

obtidos através deste método podem ser usados para cálculos refinados, entretanto 

fornecem uma imagem parcial da comunidade. Contudo, Terborgh & Weske (1969) 

consideram o uso das redes importante, pois ele revela espécies que são comuns, mas 

que muitas vezes escapam de serem detectadas por observações. Segundo Silva & 

Constantino (1988) as redes funcionam melhor onde a vegetação tem menor estatura, 

pois em matas altas as espécies segregam-se mais em relação ao componente vertical do 

hábitat, tal qual observado por Terborgh et ai. (1990), que as redes capturam não mais 

que quarenta por cento das espécies presentes em uma floresta alta. MacArthur & 

MacArthur (1974) mostram que o índice de capturas com redes no início é alto, decresce 

à medida que os indivíduos aprendem a evitar as redes. Para aves vagantes (não 

residentes e ou migratórias) a intensidade das capturas permanece constante, 

independente do tempo de coleta. Almeida (1981) e Anjos (1996) observam que o 

método de captura e recaptura não é suficiente para estimar as populações de aves, sendo 

necessário outros métodos de levantamentos concomitantemente. Almeida (1981) 

argumenta que, ao se fazer correlações entre avifauna e características das formações 

florestais estas correlações passam a ser muito mais efetivas quando se analisa o número 



22 

total de espécies, agrupando-se aquelas que são apenas observadas e as outras capturadas 

com redes-neblina. Trabalhos aplicando técnicas variadas em estudos de comunidades 

de aves na Amazônia, são: Terborgh et al., 1990: mapeamento de territórios, captura, 

marcação e recaptura, observações em trajetos e contagens pontuais; Johns, 1991: 

observações em trajetos; Thiollay, 1994: captura, marcação, recaptura e mapeamento de 

territórios. As dificuldades e fontes de viés na realização de levantamentos em hábitats 

tropicais são comentadas em Karr (1981b). Lovejoy (1974), Karr (1981a) e Remsen & 

Good (1996) detalham fontes de erros, vantagens e desvantagens no emprego das redes

neblina para o estudo de populações de aves silvestres. 



3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Caracterização da área de estudo 

3.1.2 Geologia e geomorfologia 

O estado do Maranhão, segundo o delineamento dos domínios morfoclimáticos 

sul-americanos proposto por Ab'Saber (1977), ocupa posição de transição entre os 

domínios Amazônico a oeste, da Caatinga a leste e do Cerrado ao sul. 

A área estudada é delimitada ao norte pela ferrovia Carajás, ao sul pelo rio 

Tocantins, a oeste pela fronteira estadual com o Pará, e a leste pela rodovia Belém

Brasília. A região apresenta dois domínios morfoestruturais, o Planalto Setentrional 

Pará-Maranhão e a Depressão do Médio Tocantins. Estes dois domínios 

morfoestruturais, que representam duas grandes unidades de relevo são subdivididos 

em diversas unidades geomorfológicas. O relevo se caracteriza por pequenas colinas e 

chapadas. A altitude oscila dos 100 m nas margens do Tocantins, aos 400 m no topo 

das chapadas, a noroeste de Açailândia. A região apresenta uma razoável diversidade 

de solos, sendo o grupo dos Latossolos Amarelos o de maior representatividade na 

área. Fonte: dados enviados pela Celmar S/A levantamento de solos de 1997). 

3.1.3 Clima 

De acordo com a classificação de Koeppen, corresponde ao tipo Am, que 

caracteriza um clima quente, com estação seca bem definida, sendo uma transição entre 

as condições úmidas da Amazônia e o semi-árido do nordeste. 

O regime térmico anual é expresso por valores de temperaturas elevadas, 

resultando em uma média anual de 25,9ºC, a máxima média anual é de 32,8ºC e a 

mínima de 20,2ºC. A umidade relativa é de aproximadamente 76%. A precipitação 

média anual é de 1546, 7mm, ocorrendo a maior média mensal no mês de março 
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(294,1mm) e as menores médias anuais nos meses de julho e agosto (8,1 e 8,3mm, 

respectivamente), enquanto que a evaporação anual corresponde a 1460mm, resultando 

em uma diferença maior que 87mm de chuva em relação a evaporação. Dados enviados 

pela Celmar S/A obtidos junto à Estação Meteorológica de Imperatriz-MA. 
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Figura 1 - Gráfico das precipitações pluviométricas mensais (período 1931 a 1990). 
Fontes: Estação Meteorológica de Imperatriz-MA e Celmar S/A. 

3.1.4 Vegetação 

Segundo Eiten (1994), devido ao caráter de transição entre a floresta tropical 

úmida, genericamente conhecida como Floresta Amazônica e os cerrados da região sul 

do estado, a região é bastante complexa do ponto de vista botânico. As matas originais, 

ao norte da cidade de Imperatriz são caracterizadas como florestas mesofiticas de 

interflúvio, sub-divididas em quatro grandes grupos: a floresta de várzea estacionai 

(restrita às planícies de inundação do rio Tocantins) e a mata de várzea (típica dos 

fundos de vale ou depressões com lençol freático próximo à superfície), a mata aberta 

sem palmeiras e a mata aberta com palmeiras, ambas sendo florestas de terra firme de 

padrão Amazônico, têm em comum alta biomassa e diversidade específica. 

Atualmente, a cobertura vegetal é uma justaposição dos padrões originais com 

padrões secundários em diferentes estágios de intervenção antrópica, sendo constatadas 
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Atualmente, a cobertura vegetal é uma justaposição dos padrões originais com 

padrões secundários em diferentes estágios de intervenção antrópica, sendo constatadas 

os seguintes tipos: mata de várzea estacional, mata de várzea, pastagens, babaçual, 

mata aberta com babaçu em diferentes estágios de sucessão secundária (IPEVS, 1999). 

3.2 Desenho experimental 

3.2.1 A escolha dos ambientes e das localidades 

Os principais fatores que direcionaram a escolha dos tipos de ambientes a serem 

estudados foram: i) a abrangência ou predominância em termos de área ocupada; ii) o 

acesso às localidades. As investigações começaram em 23/7 /97 com a análise de fotos 

aéreas em escala 1:10.000 e mapas em escalas 1:25.000, 1:40.000 e 1:75.000. Segundo 

o critério de representatividade em área, foram eleitos os ambientes: i) Eucaliptal, ii)

Capoeira baixa, iii) Capoeira alta, iii) fragmentos residuais de Mata alta. 

Duas campanhas de levantamentos foram conduzidas com a finalidade de 

abranger eventuais efeitos sazonais nas composições específicas de aves. Uma em julho 

de 1997 com 16 dias, outra em dezembro do mesmo ano com 12 dias de atividades. As 

localidades pesquisadas se repetiram entre as estações de inverno e verão. Entretanto, 

locais representados com os ambientes de capoeira baixa e eucaliptal, por serem 

abundantes, muito similares quanto à fisionomia, de fácil acesso e deslocamento pelo 

interior, receberam maior amostragem em área. 

3.2.2 As repetições 

Operacionalmente, toda a área disponível a ser estudada (80.000 ha) foi dividida 

em dois setores regionais (leste e oeste). Esta separação orientou o estabelecimento das 

repetições espaciais. Repetições são importantes para que eventuais efeitos de fatores 

aleatórios aos tratamentos sejam minimizados, diminuindo a chance de falsas 

interpretações (Hurlbert, 1984). Os talhões de eucalipto foram estudados nas fazendas: 

Boa Fé na região leste (5º09'09"sul e 47º46'05"oeste) com repetição na Jurema II na 

região oeste (5°09'13" S e 48°16'38" O). As Capoeiras baixas nas fazendas: Boa Fé, 

repetições na Primavera, região oeste (5º09'13" S e 48°16'38" O) e na Jurema II a 

oeste, capoeira ciliar na várzea do rio Tocantins. As Capoeiras altas nas fazendas: Boa 

Esperança, região leste (4°59'05" S e 47°39'29" O), com repetições na Boa Fé 
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(ambiente ciliar do rio Andirobal) e na Primavera. As Matas altas nas fazendas: Boa 

Esperança, com repetições na Primavera (mata seca e mata ciliar do rio Marcelino). 

Abaixo, a Tabela 1 informa quanto aos ambientes, repetições e localidades, 

enquanto que as Tabela 2 e 3, quanto à distribuição dos ambientes em repetições. 

Tabela 1. Ambientes , repetições e localidades de levantamentos. 

Ambiente Repetição Fazenda Coordenadas geográficas 

Eucaliptal leste (EL) 1 Boa fé 5º09'09"8 e 47°46'05"0 

Eucaliptal oeste (EO) 1 Jurema II 5º1 l '05"8 e 48º12'29"0 
Capoeira baixa leste ( CBL) 2 Boa fé 5°09'09"8 e 47°46'05"0 
Capoeira baixa oeste (CBO) 2 Primavera 5º09'13"8 e 48°16'38"0 

Capoeira baixa ciliar (CBC) 2 Jurema II 5º09'13"S e 48°16'38"0 

Capoeira alta leste (CAL) 3 Boa Esperança 4º59'05"S e 47º39'29"0 

Capoeira alta leste (CAL) 3 Boa fé 5º09'09"S e 47º46'05"0 

Capoeira alta oeste (CAO) 3 Primavera 5°09'09"8 e 47°46'05"0 
Capoeira alta ciliar (CAC) 3 Boa Esperança 4º59'05"S e 47º39'29"0 

Mata alta leste (ML) 4 Boa Esperança 4°59'05"8 e 47º39'29"0 

Mata alta oeste (MO) 4 Primavera 5º09'13"S e 48º16'38"0 

Mata alta ciliar (MC) 4 Primavera 5º09'13"S e 48º16'38"0 

3.3 Os tipos de ambientes estudados 

3.3.1 Considerações gerais sobre a estrutura dos ambientes 

O estudo florístico e fitossociológico da vegetação encontrada na região 

(IPEVS, 1999) identificou nove categorias vegetacionais descritas por Santos e Muniz 

( 1997) que representam características estruturais e estádios sucessionais diferentes. O 

dossel apresentou maior riqueza de espécies que o sub-bosque apenas nas matas altas. 

Todos os parâmetros estruturais médios (diâmetro, altura, área basal e volume) 

apresentaram-se em ordem crescente da Capoeira baixa para a Mata alta, indicando 

gradiente de complexidade estrutural. Toda área de reservas naturais (reserva legal e 

área de preservação permanente) somava 40.000 hectares. 

3.3.2 Eucaliptal 

Foram estudados talhões de Eucalyptus urophylla e de hfüridos E. grandis x E.

urophylla. Com idade variando entre três e cinco anos. Estas árvores atingiam altura 
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em tomo de dez metros. O sub-bosque de todos os talhões encontrava-se incipiente em 

altura e densidade, claramente em fase inicial de desenvolvimento com baixa 

diversidade de plantas herbáceas e arbustivas. O solo mostrava-se recoberto por uma 

camada densa, composta principalmente por folhas mortas de eucalipto. A área total 

coberta com plantios era de 31.000 hectares. 

3.3.3 Capoeira baixa 

Representa o estágio inicial de sucessão vegetal regenerando após corte raso da 

formação florística original. Com fisionomia variando de savânica aberta (pasto sujo) a 

escrube (arbustos) baixo e denso, entorno de três a cinco metros de altura, formado 

principalmente por herbáceas, lianas e lenhosas arbustivas. Ocorrem árvores esparsas 

de até dez metros notadamente embaúba (Cecropia sp.: Cecropiaceae) e a palmeira 

babaçu (Orbinya phalerata: Arecaceae). O solo é recoberto por uma camada fina e 

descontínua de serrapilheira. Outras espécies características, segundo IPEVS (1999), 

são o lacre (Vismia guianensis: Clusiaceae), cabelo-de-cotia (Allophylus peruvianus: 

Sapindaceae), mutamba-preta (Rollinia exsuca: Annonaceae), embaúba (Cecropia 

obtusa: Cecropiaceae). A área total coberta com Capoeiras baixas representa 

aproximadamente 12.400 hectares. 

3.3.4 Capoeira alta ou mata secundária por regeneração sobre corte raso 

Corresponde a um estágio médio de regeneração, com idade, segundo 

informações de moradores locais, por volta de dez a quinze anos. Apresenta fisionomia 

florestal com dois ou três estratos verticais pouco discerníveis, resultado da notada 

densidade do sub-bosque e do sub-dossel. Dossel com altura aproximada de dez a 

quinze metros, com raras emergentes ultrapassando esta cota Registrou-se a presença 

de lianas lenhosas, espécies arbustivas umbrófilas e poucas epífitas. Solo coberto por 

camada contínua de serrapilheira. Espécies bem representadas segundo IPEVS (1999), 

são o mamuí (Jacaratia spinosa: Caricaceae), ipê-amarelo (Tabebuia serratifolia: 

Bignoniaceae), breu-vermelho (Protium tenuifolium: Burseraceae), amesclão 

(Tratinickia burselifolia: Burseraceae), jatobá (Hymenaea coubaril: Leguminosae). A 

capoeira alta ciliar caracteriza-se pela ocorrência do açaí (Euterpe oleracea: Arecaceae) 
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e do buriti (Mauritia flexuosa: Arecaceae). A área total de Capoeiras altas soma 8.400 

hectares aproximadamente. 

3.3.5 Mata alta 

São fragmentos de floresta Pré-Amazônica secundários por corte seletivo. A 

mata tem altura entre 25 e 30 metros com poucas emergentes acima desta cota, 

estrutura vertical ricamente diversificada com a ocorrência de espécies em vários 

estratos, lianas epífitas, e aglomerados de folhas mortas. Espécies arbustivas e 

herbáceas umbrófilas, assim como uma camada contínua e densa de serrapilheira 

ocorrem em manchas sob o dossel contínuo. As diversas clareiras resultantes da 

extração de espécies arbóreas contribuem com o adensamento do sub-bosque ao redor, 

propiciando o desenvolvimento de espécies invasoras. Alguma espécies arbóreas bem 

representadas exclusivamente neste ambiente como a araracanga (Aspidosperma 

desmathum), sucupira (Bowdichia nítida: Leguminosae) copaíba (Copaifera reticulada: 

Leguminosae), camurim (Parida paraensis: Leguminosae), maparajuba (Manilkara 

amazônica: Sapotaceae ), bacaba ( Oeocarpus sp.: Arecaceae) são indicadores do melhor 

estado de conservação deste ambiente em relação aos demais (IPEVS, 1999). A Mata 

alta ciliar caracteriza-se pela ocorrência do açaí (Euterpe oleracea: Arecaceae) e do 

buriti (Mauritiaflexuosa: Arecaceae). A Mata alta ciliar e a Mata alta oeste formam um 

único fragmento com 90, 16 hectares aproximadamente, porém a porção ciliar se 

estende mais do que isto. A Mata alta leste possui 769,88 hectares aproximadamente. 

Toda a área de Mata alta eqüivale a 11.600 hectares aproximadamente. 

3.4 Levantamento da avifauna 

3.4.1 A equipe de campo 

A execução do levantamento contou com o apoio técnico de treze pessoas, 

sendo três biólogos, dois engenheiros florestais, um ecólogo e sete estudantes de 

graduação, estagiários do Setor de Manejo de Fauna Silvestre da ESALQ-USP e dois 

técnicos. Quatro dos profissionais já eram experientes com levantamento da avifauna 

Amazônica, cinco estagiários possuíam dois ou mais anos de treinamento com 

levantamento de aves utilizando os métodos empregados neste trabalho. 

3.4.2 Observações qualitativas 



29 

Durante a permanência da equipe na área de estudo, toda espécie de ave apenas 

seguramente identificada foi registrada, bem como informações sobre o tipo de hábitat 

onde encontrava-se, aspectos da biologia e abundância. O registro das aves foi 

facilitado pelo uso de binóculo, guias de identificação e gravadores portáteis que 

possibilitaram o registro das vozes e a determinação de algumas espécies através do 

"play-back". Auxiliaram na identificação as gravações gentilmente cedidas pelo Prof. 

Dr. Jacques Vielliard (Vielliard, 1995a,b,c), além de registros pessoais do autor deste 

trabalho. Diariamente, os novos registros eram discutidos em conjunto e informações 

sobre as localidades, comportamentos, alimentação e vocalizações das espécies eram 

compartilhadas entre os pesquisadores, para que o conhecimento gerado fosse, de certa 

forma uniformiz.ado. 

3.4.3 Observações quantitativas 

Utilizou-se nas observações o método do trajeto irregular, ou trajeto linear 

simples; Beese & Bryant (1999), no qual cada ave que puder ser identificada 

visualmente ou pela voz é registrada apenas durante o tempo em que o pesquisador 

caminha vagarosamente pelo ambiente de interesse. Registros sonoros são efetivados 

somente quando possível precisar se o ambiente de origem é o pesquisado no momento, 

portanto todas as vocalizações à distância são ignoradas, mas contatos visuais são, 

neste aspecto ilimitados, quando provenientes do ambiente desejado. Atenção especial 

é tomada para não haver registro da mesma ave mais que uma vez. Nenhuma rota, nem 

o tempo gasto em cada ambiente são padronizados. Foram reutilizadas em dias

consecutivos as trilhas em capoeiras altas e matas, em virtude da relativa raridade 

destes ambientes e da dificuldade na abertura dos caminhos. Admite-se que as aves se 

distribuam ao acaso e independentemente, ao longo da área amostrada. As observações 

ocorreram pela manhã das 5:30 às 11:00 horas e à tarde das 15:00 às 18:00 horas. Para 

a determinação das espécies foram utilizados guias de campo, binóculos, e gravadores 

portáteis que facilitaram o registro e a atração de algumas espécies através de "play

back". 
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Tabela 2. Ambientes, repetições e horas de observação. 

Ambiente 
Eucaliptal 

Capoeira baixa 

Capoeira alta 

Mata alta 

Total 

Esforço para observações 
Repetição l Repetição 2 Repetição 3 

Leste Oeste Ciliar 
14,63* + 20,2** 9,5* + 12,85** 

19,63* + 18,8** 10,5* + 15,2** 16,51 * + 14** 

11*+17,5** 15,26* + 16,4** 29,83* + 24** 

Total 
57,18 h., 15 dias 

94,64 h., 14 dias 

113,99 h., 19 dias 

20,78* + 18,5** 16,18* + 18,8** 15,63* + 17,6** 107,49 h., 18 dias 

141,04 114,69 117,57 373,3 h., 23 dias 

Convenções:(*) asterisco indica horas de esforço no inverno; 

(**) asterisco duplo indica horas de esforço no verão. 

Observadores mais experientes trabalharam em todos os tipos de ambientes em 

todos os períodos (manhã e tarde). Aos menos experientes foram delegados ambientes 

onde a atividade era facilitada pela menor complexidade estrutural da vegetação 

(talhões de eucalipto e capoeira baixa) e suposta menor riqueza de aves. Três 

profissionais experientes com levantamento da avifauna Amazônica contribuíram com 

80,58% dos registros de aves (número de indivíduos), cinco estagiários com dois ou 

mais anos de treinamento com levantamento de aves contribuíram com 19,41% dos 

registros (uma ave eqüivale a um registro ou contato). A determinação das espécies em 

campo foi baseada confrontando as informações contidas nos seguintes guias: Meyer 

de Shauensee & Phelps (1979), Frisch (1981), Hilty & Brown (1986), Dunning (1987), 

Narosky & Yzurieta (1989). Entre as saidas de campo, a seguinte literatura auxiliou 

quanto à observações: Snethlage (1914), Pinto (1947, 1949a, 1949b), Meyer de 

Shauensee & Phelps (1979), Frisch (1981), Hilty & Brown (1986), Dunning (1987), 

Grantsau (1989), Narosky & Yzurieta (1989), Ridgely & Tudor (1989 a, b), Sick 

( 1997). Ressalta-se que a eficiência das observações quantitativas não é a mesma para 

todos os tipos de ambientes. Em ambientes onde a vegetação é menos densa e de menor 

porte, as aves são detectadas com maior facilidade e a área de amostragem é maior do 

que em florestas, onde o campo de visão fica restrito pela vegetação, proporcionando 

estimativas enviesadas da abundância das aves e não corretamente comparáveis (Bibby 
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et al., 1993). O uso das redes-neblina auxilia neste aspecto e as duas metodologias são 

complementares na caracterização das comunidades nos ambientes de maior 

heterogeneidade vertical (Capoeira alta, Mata alta). 

3.4.4 Capturas com redes-neblina 

Utilizou-se redes de cor preta, com 12 metros de comprimento, por 2,8 de 

largura e malha de 36 milímetros. Fixava-se cada uma entre duas varas de bambus 

presos ao solo por buracos aterrados. As redes foram dispostas em seqüência ao longo 

de uma trilha aberta no ambiente de interesse. Em cada localidade estudada foram 

armadas quinze redes. O período de atividades tinha início ao amanhecer e findava 

próximo ao meio-dia. Revistava-se as redes a cada quarenta minutos. As aves 

capturadas eram cuidadosamente retiradas, transportadas em sacos de pano, 

posteriormente pesadas e medidas quando necessário, para a identificação segura da 

espécie que foi possibilitada graças ao auxílio de literatura especializada A 

determinação das espécies foi baseada confrontando as informações contidas na 

seguinte literatura: Snethlage (1914), Pinto (1947, 1949a, 1949b), Meyer de Shauensee 

& Phelps (1979), Frisch (1981), Hilty & Brown (1986), Dunning (1987), Grantsau 

(1989), Narosky & Yzurieta (1989), Ridgely & Tudor (1989 a, b), Sick (1997). Em 

seguida, as aves eram marcadas com cortes nas rêmiges secundárias e as vezes 

primárias, seguindo um código de individualização (Bierregaard & Lovejoy, 1989; 

Oniki, 1991). Em caso de dúvidas quanto à diagnose da espécie, a ave era 

obrigatoriamente pesada, medida e fotografada. Também tomava-se uma descrição 

detalhada de sua morfologia ( descrição comparada da forma e da distribuição de cores 

pelo corpo da ave em relação às figuras mais semelhantes retratadas na literatura). 

Após todo o processo os indivíduos eram soltos no local da captura. As fotos e 

as informações coligidas foram posteriormente comparadas com peles depositadas no 

Museu de Zoologia da USP. As estações de coleta em Mata alta seca e Mata ciliar da 

região oeste, apesar de estarem em uma mesma porção de mata, distavam 

aproximadamente 500 metros entre si. 
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Tabela 3. Ambientes, repetições e horas-rede 

Esforço para capturas 
Repetição 1 Repetição 2 Repetição 3 

Ambiente Leste Oeste Ciliar Total 
Capoeira alta 338* + 300** 312*+311** 1261 h., 20 dias 

Mata alta 246*+311** 264* + 300** 324* + 306** 1751 h., 19 dias 

Total 557 1202 1253 3012 h., 21 dias 

Convenções:(*) asterisco indica horas de esforço no inverno; 

(**) asterisco duplo indica horas de esforço no verão. 

3.5 Nomes científicos e classificações ecológicas 

3.5.1 Nomes e ordenação taxonômica 

Os nomes científicos e a ordenação taxonômica adotados tanto nas relações de 

espécies, quanto nas matrizes taxonômicas, seguem Meyer de Schauensee (1966, 1970) 

adaptados por H. Sick e José F. Pacheco em Sick (1997), assim como os nomes 

vernaculares. 

3.5.2 Classificações ecológicas 

O termo "sistema natural" pode ser interpretado como um reflexo dos variados 

processos que têm conduzido ao arranjo observado dos objetos. Em ecologia, um 

sistema natural poderia ser representado pelo resultado final de processos evolutivos 

(Ludwig & Reynolds, 1988). Assim, as espécies foram classificadas em três tipos de 

sistemas naturais, segundo o conceito de Wilson (1999): i) guildas do tipo alfa, aquelas 

definidas em função do uso de recursos (D - dieta); ii) guildas do tipo beta que 

correspondem à distribuição espacial (H - hábitat, DG - distribuição geográfica); iii) 

guildas mistas dos tipos alfa e beta (D/H - dieta e hábitat). 

3.5.2.1 Guildas mistas, alimentares (a.) e de hábitats (P) 

As espécies observadas e capturadas foram agrupadas em guildas, propostas 

como uma aproximação à definição de Root (1967), que reúne em mesma categoria 

ecológica espécies que são similares quanto ao uso dos recursos, explorando-os de 

maneira similar (neste caso: a dieta, local e/ou modo de forrageamento), sem considerar 
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a proximidade taxonômica. Uma espécie foi considerada onívora se ingere alimentos de 

origem animal e vegetal, durante toda, ou parte de sua vida, ao passo que carnívoros 

são aqueles animais que se alimentam de outros animais incluindo artrópodos, e 

herbívoros, os que consomem alimentos de origem vegetal (folhas, sementes, frutos). 

Estes critérios e termos são baseados em Villee et al. (1970), e Nagy & Haufler (1987). 

As guildas (D/H) compostas de dieta e hábitat são: 

1) carnívoros grandes aquáticos e/ou paudícolas
2) carnívoros grandes em bordas e/ou áreas antrópicas;
3) carnívoros grandes florestais;
4) carnívoros pequenos: insetívoros do espaço aéreo;
5) carnívoros pequenos: insetívoros em bordas e/ou áreas antrópicas;
6) carnívoros pequenos: insetívoros florestais;
7) carnívoros pequenos: insetívoros em vôo em bordas e/ou áreas antrópicas;
8) carnívoros pequenos: insetívoros em vôo no dossel e/ou borda florestal;
9) insetívoros escaladores de troncos em bordas e/ou áreas antrópicas;
1 O) insetívoros escaladores de troncos florestais;
11) herbívoros aquáticos;
12) herbívoros em bordas e/ou áreas antrópicas;
13) herbívoros florestais;
14) necrófagos;
15) onívoros: aquáticos e/ou paludícolas;
16) onívoros: frugívoros insetívoros em bordas e/ou áreas antrópicas;
17) onívoros: frugívoros insetívoros florestais;
18) onívoros: granívoros insetívoros em bordas e/ou áreas antrópicas;
19) onívoros: granívoros insetívoros florestais;
20) onívoros: nectarívoros insetívoros em bordas e/ou áreas antrópicas;
21) onívoros: nectarívoros insetívoros florestais;
22) onívoros: terrícolas em bordas e/ou áreas antrópicas;
23) onívoros: terrícolas florestais.

Outros dois tipos de guildas foram elaboradas tomando discretas (separando) as 

informações pertinentes à dieta e tipo de hábitat 



34 

Guildas tipo a - (D) - dieta: Guildas tipo 13 - (H) - hábitat: 
1) carnívoros; 1) áreas abertas e/ou antrópicas; 
2) herbívoros; 2) aquático e/ou paludícola;
3) necrófagos; 3) borda de mata;
4) insetívoros; 4) espaço aéreo;
5) néctar-insetívoros; 5) florestal;
6) onívoros. 6) generalista.

A seleção das espécies em cada uma das categorias acima baseiam-se em 

observações pessoais e informações de literatura: Willis (1979); Almeida (1982c); Stotz & 

Bierregaard (1989); Motta-Júnior (1990); Novaes & Lima (1998), principalmente Schubart 

et al. (1965) e Sick (1997). 

3.5.2.2 Guildas f3 de distribuição geográfica 

Também foram utilizados grupos funcionais estabelecidos pela distribuição 

geográfica das espécies. Três categorias foram utilizadas: i) espécies com distribuição 

ampla ocorrendo dentro e fora da Amazônia Legal Brasileira (Acre, Amapá, Amazonas, 

oeste do Maranhão, norte do Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins); ii) 

espécies que no Brasil possuem distribuição restrita à Amazônia Legal; iii) espécies 

endêmicas e/ou com distribuição geográfica restrita. Os agrupamentos foram estabelecidos 

obedecendo a Oren (1992); Ridgely & Tudor (1994a,b) e Sick (1997). 

3.6 Análise estatística 

3.6.1 Índices de abundância das espécies 

Utilizou-se dos seguintes índices como indicativos da abundância relativa das 

espécies para dados obtidos com observações e capturas: 

Índices de abundância (A) para observações. 

O índice de abundância (A) é expresso pelo somatório dos indivíduos de uma 

espécie observados (Y oi) em um determinado ambiente, dividido pelo tempo total em horas 

de observação aplicado neste ambiente (h). Fórmula 1: 

A=LYoi/h (1) 

Valores de abundância também foram calculados para cada tipo de ambiente (nível 

alfa) e para toda a amostragem (todos os ambientes: nível gama) como resultado da divisão 

entre o total do número de indivíduos de todas as espécies pelo tempo total de esforço em 
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horas de observação efetuado em cada ambiente e no nível gama. (A respeito dos níveis 

alfa e gama de amostragem ver seção 3. 6. 2, abaixo). 

Índice de abundância (A) para capturas: 

É expresso pelo somatório dos indivíduos de uma população apenas capturados 

(Y ci), dividido pelo número total de horas/redes (hr) aplicados neste ambiente. Fórmula 2: 

A=Z:Yci/hr (2) 

Valores de abundância também foram calculados para cada tipo de ambiente (nível 

alfa) e para toda a amostragem (todos os ambientes: nível gama) como resultado da divisão 

entre o total do número de indivíduos capturados de todas as espécies pelo tempo total de 

esforço em horas/redes efetuado em cada ambiente e no nível gama. 

3.6.2 Diversidades inventário e diferencial 

A análise da biodiversidade de aves baseou-se em três níveis de diversidade 

inventário, e no conceito de diversidade beta, ou diferencial, propostos por Whittaker 

(1977) e adotados por Magurran (1989). A diversidade pontual é a de menor escala e 

representada por uma amostra tomada a partir de um hábitat "uniforme ou homogêneo". 

Trata-se das repetições intra-hábitat, aqui representadas pelas amostragens "leste, 

oeste e ambiente ciliar". A diversidade em escala alfa representa a "medida do hábitat ou 

tipo de ambiente" (Eucaliptal, Capoeira baixa, Capoeira alta e Mata alta), sendo obtida 

através das repetições de cada ambiente (que são as amostras de diversidade pontual). A 

diversidade gama é obtida através do conjunto de amostras em nível alfa. Sua ordem de 

grandeza é aplicada a uma grande unidade, paisagem ou ilha. O nível épsilon representa 

uma grande área biogeográfica e é obtido através de um conjunto de gamas. As 

diversidades pontual, alfa, gama e épsilon, são os níveis de diversidade inventário. 

O conceito de diversidade beta, ou diversidade diferencial, representa a similaridade 

ou dissimilaridade entre cada nível de diversidade inventário. Possui três denominações 

compatíveis às escalas de amostragem. A diversidade modelo se define como a diversidade 

diferencial entre amostras pontuais (intra-hábitat), a diversidade beta propriamente dita, 

entre as amostras de nível alfa, e a delta entre as gamas (paisagem). Porém, o termo 

"diversidade beta" é com freqüência aplicado à comparações entre quaisquer dos níveis 

aferenciais de diversidade inventário, generalização adotada neste trabalho para efeito 

prático de adequação das análises. 
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3.6.2.1 Diversidade alfa 

Os parâmetros de análise da diversidade alfa foram: o índice de Shannon-Wiener 

(H') com logaritmo de base dois (Krebs, 1989), a riqueza (R) ou número de espécies e a 

eqüidade (J'). O índice de diversidade de Shannon-Wiener, utilizado na análise da 

diversidade nos níveis alfa e gama é expresso pela fórmula 3: 

H' = - Lpi log pi (3) 

Onde pi, é a proporção de indivíduos de uma espécie em relação ao número total de 

indivíduos da comunidade. É composto pela riqueza de espécies e pela distribuição 

numérica, ou abundância, dos indivíduos dentre as espécies. Esta distribuição numérica, a 

eqüidade ou eqüidistribuição pode ser interpretada pelo respectivo índice. Fórmula 4: 

J' =H' /Hmax (4) 

Onde Hmax, é a diversidade máxima para o número de espécies em questão, sendo 

igual ao logaritmo da riqueza de espécies. 

Dados obtidos pelo método de observações em trajeto linear simples foram 

analisados separadamente dos de captura, marcação e recaptura, para este último método, 

considerou-se apenas as capturas. Os cálculos dos índices foram feitos no programa 

Krebs/Win 0.9 (Krebs,1997). Duas ou três repetições, ou amostras pontuais de cada tipo de 

ambiente foi instituído como unidade ( ou bloco)  para obtenção dos valores das médias 

estimadas da diversidade alfa, bem como para a comparação através da análise de variância 

(Sokal & Rohlf, 1995) testando as diferenças dos valores obtidos com os índices de H' 

entre as unidades de comparação (ambientes) e entre as duas campanhas de levantamento 

( efeito da sazonalidade). As médias foram posteriormente comparadas pelo teste de Tukey 

HSD (Sokal & Rohlf, 1995). A riqueza e a eqüidade de espécies foram comparadas entre os 

.· tipos de ambientes (blocos) e entre campanhas de levantamento através do teste de Kruskal

Wallis ( entre ambientes), de Mann-Whitney ( entre campanhas) e do teste posto de Dunn, 

posteriormente ao primeiro caso, quando detectada diferença significativa. As análises 

foram realizadas no programa Systat 7.0 for Windows (Exceter, 1997). 
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3.6.2.2 Diversidade beta 

A diversidade beta foi analisada por técnicas de agrupamentos, utilizando-se 

matrizes de similaridade em modo "Q", comparação entre amostras (ou objetos) não 

definidas "a priori", pelos: 

i) índice qualitativo de Jaccard (cc), a partir de matrizes de presença e ausência para

dados conjuntos, entre ambos os métodos e amostragens, representando a macro estrutura 

das espécies distribuídas entre os ambientes. Descrito pelas fórmulas 5 e 6: 

cc = e/ (a+ b + c)*l00, ou (5) 

cc = c/(A+B-c)*l00 (6) 

Onde: "a" é o número de espécies exclusivas da amostra 1, "b" é o número de 

espécies exclusivas da amostra 2, "e" é o número de espécies comuns em 1 e 2, "A" é o 

número total de espécies em 1, e "B" é o número total de espécies em 2. 

ii) índice qualitativo/quantitativo de Morisita-Hom (M-H) (Wolda, 1981) para

métodos e campanhas ambos separados, obtido a partir de matrizes de abundância com 

número de indivíduos. Descrito pela fórmula 7: 

Cmh = 2 (ani abi} /(da+ db} aN Bn (7) 

Onde, da = an2 
/ aN2 e onde, aN é o número total de indivíduos na amostra "A" e 

"ani" é o número de indivíduos da i-ésima espécie em "A". 

Os valores de distância sumarizados nos dendrogramas são positivos, sendo que os 

baixos índices denotam em similaridade, foram criados através da média aritmética não 

ponderada ("group average clutering": UPGMA). O teste de Mante! pareado foi utilizado 

para o cômputo das correlações cofenéticas dos dendrogramas (Manly, 1991) através de 

randomizações que foram calculadas com 1000 permutações. Utilizou-se para estas análises 

o programa NT-SYSpc 2.02i (Rohlf, 1998).

3.6.2.3 Diversidade beta e modelos nulos 

Modelos nulos foram obtidos com a elaboração de matrizes taxonómicas (modo R, 

definindo relações entre descritores) e de guildas (modo Q). A interação entre a diversidade 

beta, representada pelas variáveis respostas acima (matrizes de "cc" e "M-H") com os 

modelos nulos, representados pelas variáveis explanatórias matrizes de guildas, testam a 

hipótese nula de que a distribuição das espécies classificadas em guildas (alfa, beta e mista) 

nos ambientes é randômica, ou se há significativa correlação quando esta distribuição é 
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comparada com as variáveis respostas qualitativas/quantitativas e apenas qualitativa. A 

interação entre a diversidade beta, representada pelas variáveis respostas (matrizes de "cc" 

e "M-H") com os modelos nulos, representados pelas variáveis explanatórias matrizes 

taxonômicas, testam a hipótese nula que o arranjo taxonômico das espécies em cada 

amostragem é randômico em relação aos padrões qualitativos/quantitativos e apenas 

qualitativo encontrados em campo. Na análise, os dados (nominais) das matrizes 

explanatórias foram transformados em valores de arco seno ( arcsen) e depois em medidas 

de dissimilaridade ( distância taxonômica) para gerar coeficientes entre todos os pares de 

descritores e colocar todas as matrizes em um arcabouço de análise similar, utilizando o 

FITOP AC (Shepherd, 1992). Na elaboração das matrizes taxonômicas ( que refletem as 

relações taxonômicas conhecidas entre as espécies inventariadas), foram consignados os 

seguintes valores: 1 para pares de espécies, 2 para espécies congêneres, 3 para espécies de 

mesma Subfamília, 4 para as espécies de mesma Família, 5 para as de mesma Subordem, 6 

para as de mesma Ordem e 7 para as espécies de mesma Classe. A expressão gráfica dos 

modelos nulos foi obtida através da análise de agrupamentos. Dendrogramas, cujos valores 

de distância sumarizados são positivos, sendo que os baixos índices denotam em 

similaridade, foram criados através da média aritmética não ponderada ("group average 

clutering": UPGMA) 

O teste de Mantel pareado foi utilizado para: 

i) avaliar as correlações entre as matrizes de Morisita-Hom e as matrizes de guildas

(métodos e campanhas separados); 

ii) avaliar as correlações entre a matriz de similaridade de Jaccard e as matrizes de

guildas (métodos e campanhas reunidos); 

iii) avaliar as correlações entre as matrizes de Morisita-Hom e as matrizes

taxonômicas (métodos e campanhas separados); 

iv) avaliar as correlações entre a matriz de similaridade de Jaccard e a matriz

taxonômica (métodos e campanhas reunidos); 

v) calcular as correlações cofenéticas para todos os dendrogramas (Manly, 1991).

As randomizações foram calculadas com 1000 permutações, tanto objetivando as 

correlações entre as matrizes independentes explanatórias (de guildas) e idependentes 
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respostas (Morisita-Horn, Jaccard), quanto para o cômputo das correlações cofenéticas dos 

dendrogramas. Utilizou-se para estas análises o programa NT-SYSpc 2.02i (Rohlf, 1998). 

3.6.2.4 Diversidade gama 

A diversidade gama aqui representa a maior escala de amostragem, é aplicada 

através de métodos quantitativos utilizando-se dos valores de H' de todos os ambientes, foi 

calculada pelo índice de Shannon-Wiener (log de base 2), tendo um intervalo de confiança 

de H' estimado pela técnica Jack:knife (Zahal, 1977; Magurran, 1988). Também foi aferida 

pela riqueza, ou número total de espécies registradas em toda a área estudada. 



4 RESULTADOS 

4.1 Diversidade gama expressa pela riqueza de espécies 

O total de espécies registradas para a área soma 322. Sendo que destas, 288 

entraram na amostragem quantitativa. Trinta e cinco espécies foram apenas observadas, não 

havendo dados quantitativos sobre elas. As 322 espécies dividem-se em 19 Ordens, 83 

Famílias e 16 Subfamílias. As espécies não-passeriformes são 164 e compreendem 35 

Famílias. As demais espécies (257) dividem-se em duas Subordens. Os Suboscines, com 7 

Famílias, 8 Subfamílias e 159 espécies. Os Oscines, contribuindo com 6 Famílias, 8 

Subfamílias e 165 espécies. A relação taxonômica encontra-se na Tabela 3 do anexo, 

enquanto que a Tabela 4 do anexo, traz todas as espécies detectadas classificadas em 

guildas. As espécies associadas a bordas de mata e/ou áreas antrópicas são 147 (45,51%), 

outras 136 ( 41,925%) espécies são florestais, aquelas associadas a hábitats aquáticos e/ou 

paludícolas são 28 (8,66%), e as espécies de espaço aéreo são 12 (3,71%). As espécies com 

distribuição geográfica ampla são 264 (81,73%), aquelas que no Brasil são restritas à 

Amazônia Legal somam 45 (13,93%), e as espécies endêmicas ou com distribuição restrita 

são apenas 9 (2,7%) (Tabela 4). Cinco espécies são registros novos de aves para o 

Maranhão, considerando a compilação de Oren (1991): 

1) Ciconia maguari (maguari), um indivíduo observado em 4/8/97 por Alexandre de

Almeida na várzea do rio Tocantins. Outro registro de um indivíduo foi obtido por João R. 

de Freitas em 15/12/97 na mesma localidade, 

2) Buteo brachyurus (gavião-de-cauda-curta), um indivíduo observado por A.

Almeida na Capoeira baixa leste, em 25/7 /97. Outros registros provenientes da mesma 

localidade foram obtidos por Denize A. Machado, Márcio P. Carvalho e André L. Ravetta, 

nos dias 5, 7, 8, de dezembro de 1997. A.L. Ravetta anotou dois indivíduos, e D.A. 

Machado observou um indivíduo na Capoeira alta ciliar. 
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3) Porzana albicollis (sanã-carijó), registros auditivos obtidos por A. Almeida nos

dias 6 e 7 de dezembro de 1997, na Capoeira baixa leste e na Capoeira alta ciliar. 

4) Chordeiles rupestris (bacurau-da-praia), registro de A. Almeida, na várzea do rio

Tocantins em 4/8/97. Foram observados vários indivíduos voando em bando, pela manhã, 

sobre um grande lago ciliar. 

5) Cercomacra laeta ( chororó-didi), espécie ainda considerada como forma sub

específica de C. tyrannina, segundo alguns autores (Ridgely & Tudor, 1994; Novaes, 

1998), foi recentemente desmembrada (Stotz et ai., 1996; Sick, 1997). Registrada com 

freqüencia nas Capoeiras e Matas altas (Tabelas 1 e 2 do anexo), foi capturada e observada 

por vários pesquisadores. Era facilmente reconhecida pela voz, identificada por A. 

Almeida, através da gravação de Jacques Vielliard. 

4.2 Diversidade gama expressa pela estimativa Jackkoife aplicada aos valores de 

Shannon-Wiener 

A estimativa de diversidade H' em log de base 2, obtida através da técnica Jackknife 

foi para as observações de ambas as amostragens sazonais o intervalo: 

6,216 < 6,303 < 6,741 (desvio padrão da média, dpm = 0,262), para o inverno: 5,483 < 

5,771 < 6,059 (dpm = 0,287), e para a amostragem de verão: 6,127 < 6,43 < 6,731 (dpm = 

0,301 ). A mesma estimativa obtida para o método de captura, marcação e recaptura, em 

ambas as campanhas é representada pelo intervalo: 5,673 < 5,855 < 6,037 (dpm = 0,181), 

para o inverno: 5,091 < 5,334 < 5,578 (dpm = 0,243), para o verão: 5,307 < 5,634 < 5,961 

( dpm = 0,326). 

4.3 Inventário pelo método de observação 

A relação quantitativa das 265 espécies inventariadas e distribuídas em 9043 

registros de indivíduos (ou contatos) pode ser encontrada na Tabela 1 do anexo, assim 

como os respectivos índices de abundância, números de indivíduos e ordenação quantitativa 

de cada espécie, por tipo de ambiente, e relativa ao cômputo total. As espécies registradas 

exclusivamente com este método somam 187. O método de observações no inverno contou 

com 128 espécies e 3850 contatos, no verão contou com 229 espécies e 5193 contatos. A 

diferença entre amostragens é de 101 espécies e 1343 contatos a mais para o verão. 

Foram registradas para o Eucaliptal 42 espécies distribuídas em 457 contatos 

(suposto número de indivíduos), para a Capoeira baixa: 143 espécies em 3549 contatos, 
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para a Capoeira alta: 167 espécies em 2755 contatos e para a Mata alta: 179 espécies em 

2281 contatos. Da composição encontrada na Capoeira alta, 116 espécies (69,46%) foram 

comuns à da Mata alta, 101 espécies (70,62%) da Capoeira baixa foram registradas na 

Capoeira alta, 35 espécies (83,23%) do Eucaliptal foram registradas na Capoeira baixa. 

Oitenta e cinco espécies (59,44%) da Capoeira baixa apareceram na Mata alta, 36 espécies 

do Eucaliptal (85,71 %) foram comuns à Mata alta, 35 espécies do Eucaliptal (83,23%) 

foram registradas na Capoeira alta. Observou-se apenas 33 espécies comuns a todos os 

ambientes, e 82 espécies em todos os ambientes, menos o Eucaliptal, o que representa em 

relação ao total de 266, 12,40% e 30,82%, respectivamente. Os números de espécies 

exclusivas foram: Mata alta (46), Capoeira alta (23), Capoeira baixa (43), Eucaliptal (1). 

A evolução do levantamento quantitativo através de observações pode ser 

interpretado com auxílio da Figura 2 abaixo, onde são confrontados os números de espécies 

registradas em cada ambiente em função dos dias de amostragem. 

200 

Q) 

150 'õ 

Q) 

Q) 
100

.§ 

-Eucalipto

_._, Capoeira baixa 

Capoeira alta 

�Mata alta 

Dias de levantamento 

Figura 2- Número acumulado de espécies registradas por dias de observação. 

Os acréscimos nos números de espécies registradas por tipo de ambiente e por dias 

de observações nos últimos cinco dias de atividades seguem respectivamente as relações 

numéricas: Eucaliptal (O, O, O, 3), Capoeira baixa (3, 8, 4, 31 ), Capoeira alta (8, 4, 8, 1 ), 

Mata alta ( 4, 7, 9, 5). Os gráficos das distribuições das abundâncias das espécies observadas 

por tipo de ambiente encontram-se nas Figuras 1, 2, 3, 4 do anexo. Os gráficos de guildas 
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são as figuras 8, 9, l O, 11, 12 do anexo. A Tabela 5 abaixo, mostra a taxa de contatos, ou 

seja, o número total de indivíduos registrados de cada espécie, dividido pelo número de 

horas de observação efetuado em cada ambiente. 

Tabela 5. Taxa do número de contatos obtidos por horas de observação. 

Taxa/Contatos 

Inverno 

Verão 
Taxa/Total 

E 

6,55 

9,05 
7,99 

CB 

35,01 

39,92 
37,50 

CA 

19,18 

28,98 
24,16 

MA 

18,69 

23,68 
21,24 

Total 

21,45 

26,79 
24,22 

Convenções: E - Eucaliptal, CB - Capoeira baixa, CA - Capoeira alta, MA - Mata alta. 

Taxa/Total: Números de contatos de inverno somados aos de verão, divididos pelo total de 

horas. 

A relação entre o número de espécies registradas por horas de observação pode ser 

interpretada pela Tabela 6, abaixo. 

Tabela 6. Taxa de espécies registradas por horas de observação. 

Taxa/Espécies 

Inverno 

Verão 
Taxa/Total 

E 

1,08 

0,85 
0,73 

CB 

2,04 

2,67 
1,51 

CA 

1,68 

2,50 
1,47 

MA 

2,40 

2,79 
1,67 

Total 

1,90 

2,34 
0,61 

Convenções: E - Eucaliptal, CB - Capoeira baixa, CA - Capoeira alta, MA - Mata alta. 

Taxa/Total: Números de espécies registradas no inverno e verão, divididos pelo total de 

horas. 

4.3.1 Abundância de espécies através de observações em nível gama 

O valor obtido pelo índice geral de abundância em nível gama (número total de 

indivíduos dividido pelo total de horas de observação), foi 24,17. As 16 espécies dentre o 

total de 266, com maior número de contatos no cômputo geral de todos os ambientes, 

perfazendo 51,35% do total de registros de indivíduos estão na Tabela 1 do anexo. A 

maioria (n = 14) destas espécies são de ampla distribuição geográfica, equivalendo a 

47,01% do total dos registros. Uma é endêmica e florestal, a tiriba-pérola (Pyrrhura 

per/ata), outra, é de borda e/ou áreas antrópicas, e restrita no Brasil à Amazônia Legal, o 

sanhaço-da-amazônia (Thraupis episcopus). As espécies florestais (n = 3) dentre as 16, são 

minoria, além da tiriba-pérola, são o japu (Psarocolius decumanus) e o papagaio-do

mangue (Amazonica amazonica), ambas observadas também em pomares nas cercanias de 

matas e capoeiras altas, sendo reconhecidos frugívoros, com grande capacidade de 
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colonização. Ainda evidenciando a versatilidade ecológica das espécies mais registradas ou 

abundantes, o aracuã-pequeno ( Ortalis superciliaris) e a juriti (Leptotila verreauxi), ambas 

espécies de bordas e/ou áreas antrópicas, que apesar de ocorrerem nas formações florestais 

(capoeira e Mata altas), também foram registradas na Capoeira baixa, distante de matas 

altas (Capoeira baixa leste), sendo a última espécie, tanto observada em talhões de 

eucalipto quanto na mata (10,6% contra 12,87% do total dos registros da espécie, 

respectivamente). Um padrão pode-se observar na distribuição numérica dos registros das 

16 espécies mais abundantes no cômputo total: os postos de 1 a 6 e o posto 12 da ordenação 

quantitativa (ranque), são de espécies registradas em todos os ambientes e com maiores 

abundâncias na Capoeira baixa, em seguida de valores menores na Capoeira alta. Estes 

registros eqüivalem a 38,46% do total de contatos obtidos (n = 9044) e 74,91 % do total de 

contatos obtidos dentre as 16 espécies mais abundante (n = 3479). São exclusivamente de 

espécies de borda e/ou áreas antrópicas, com ampla distribuição geográfica. 

Casos extremos são do inambu-xororó (Crypturellus parvirostris) cuja abundância 

foi maior na Capoeira baixa em seguida no ambiente de eucalipto, sendo a única espécie 

que apresentou uma abundância comparativamente tão elevada no eucalipto em relação a 

outros ambientes, e da tiriba-pérola, que ocupa o posto 13 na ordenação das espécies mais 

abundantes, sendo contudo registrada somente no ambiente de Mata alta. 

Espécies raras, designadas assim, por apresentarem apenas 1, 2, ou 3 indivíduos no 

cômputo total, eqüivalem a 67,169% (n = 178) de todas as espécies registradas com o 

método, ver Tabela 1 do anexo. 

4.4 Inventário pelo método de captura, marcação e recaptura 

Ao todo foram capturadas 422 aves e recapturadas 42. A relação quantitativa das 

espécies capturadas (n = 103) e recapturadas (n = 24) pode ser encontrada na Tabela 2 

do anexo, assim como índices de abundância. As espécies registradas exclusivamente 

com o método foram 23. O método de captura, marcação e recaptura no inverno contou 

com 67 espécies e 229 indivíduos capturados, no verão 70 espécies e 192 indivíduos. A 

diferenças é de 3 espécies a mais capturadas no verão e 13 7 indivíduos a mais 

capturados no inverno. Nas Capoeiras Altas capturou-se 70 espécies e 174 indivíduos, 

além de 14 espécies recapturadas representadas por 18 indivíduos. No ambiente de Mata 

alta, capturou-se 96 espécies, 248 indivíduos, havendo 15 espécies recapturadas 
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distribuídas em 24 aves. Trinta e seis espécies (34,95% do total) foram comuns aos dois 

ambientes, 33 espécies foram exclusivas da Mata alta e 34 exclusivas da Capoeira alta. 

Abaixo, a Figura 3 mostra a curva de descobrimento das espécies pelo método. 

80 -----------------------1 

� 70
:2 60 
� 50
� 40
� 30 
,§ 20 
z 10 

o -+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--+--+--+---+--+---+---+---+----+-----< 

t\ 

--- Capoeira Alta Dias de levantamento 

-+- Mata Alta 

Figura 3 - Número acumulado de espécies registradas por dias de captura. 

Os acréscimos nos números de espécies registradas por ambiente, por dias de 

capturas com redes nos últimos cinco dias de atividades seguem respectivamente as 

relações numéricas: Capoeira alta (3, 3, 2, 2), Mata alta (3, 1, O, 1). Os gráficos das 

distribuições das abundâncias das espécies capturadas por tipo de ambiente encontram-se 

nas Figuras 5 e 6 do anexo. Os gráficos de guildas são as figuras 13, 14, 15, 16 e 17 do 

anexo. A Tabela 7 abaixo, mostra a taxa de captura, ou seja o número total de indivíduos de 

cada espécie capturados, dividido pelo número de horas/redes (tempo total em que as redes 

permaneceram abertas multiplicado pelo número de redes) realizadas em cada ambiente. A 

Tabela 8 abaixo, informa quanto à taxa de espécies capturadas por horas/redes. 

Tabela 7. Taxa do número de capturas por horas/redes. 

Taxa/Capturas 

Inverno 

Verão 
Taxa/Total 

CA 

0,175 

0,098 
0,138 

MA 

0,139 

0,144 
0,142 

Total 

0,155 

0,126 
0,140 

Convenções: CA - Capoeira alta, MA - Mata alta. Taxa/Total: Números de capturas de 

inverno somados aos de verão, divididos pelo total de horas. 



Tabela 8. Taxa de espécies capturadas por horas/redes. 

Taxa/Espécies 

Inverno 

Verão 
Taxa/Total 

CA 

0,066 

0,070 
0,056 

MA 

0,054 

0,051 
0,055 

Total 

0,059 

0,059 
0,034 
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Convenções: CA - Capoeira alta, MA - Mata alta. Taxa/Total: Números de espécies 

capturadas no inverno e verão, divididos pelo total de horas. 

4.4.1 Abundância de espécies através do método de captura, marcação e recaptura em 

nível gama 

O valor obtido pelo índice geral de abundância em nível gama (número total de 

indivíduos capturados dividido pelo total de horas/redes), foi 0,14. As 15 espécies dentre o 

total de 103, com maior número de capturas no cômputo geral de todos os ambientes, 

perfazendo 53,79% do total de indivíduos capturados estão na Tabela 2 do anexo. A 

maioria destas espécies (n = 9), representando 32% do total de indivíduos capturados, é 

florestal, possuindo distribuição geográfica ampla (amazônica e extra-amazônica). Três 

espécies são de bordas e/ou áreas antrópicas com distribuição geográfica igualmente ampla, 

e cujo total de indivíduos capturados equivale a 15,63% do total das aves, a rolinha 

(Columbina talpacoti), a pipira-vermelha (Ramphocelus carbo), e o beija-flor, balança

rabo-de-bico-torto (Glaucis hirsuta). Duas espécies são florestais com distribuição 

geográfica restrita no Brasil à Amazônia Legal, o azulão da amazônia (Passerina 

cyanoides) e o chororó-didi (Cercomacra laeta). Apenas uma espécie, dentre as 15 mais 

abundantes, o sabiá carachué (Turdus nudigenis) é florestal e endêmico. A importância das 

8 espécies de aves insetívoras de sub-bosque dentre as espécies mais capturadas em relação 

ao total corresponde a 23,93%. A mesma categoria ecológica, em relação não apenas às 

mais abundantes, eqüivale a 47,86% (n=202 indivíduos) de todas as aves capturadas. 

Quarenta e duas espécies ( 40, 77% do total de capturas) foram raras a ponto de 

serem capturadas apenas uma vez. 

4.4.1.1 Recapturas 

O tico-tico-do-mato-de-bico-preto (Arremon taciturnus), uma espécie onívora, 

granívora e insetívora florestal, de ampla distribuição geográfica, foi a mais recapturada, 

ocupando a posição 5 na ordenação quantitativa das espécies mais capturadas. Dos 15 

indivíduos capturados, 7 foram recapturados, sendo que a respectiva relação numérica foi 
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para a Capoeira alta 3:3 e para a Mata alta 12:4. Estas observações sugerem que a espécie 

seja sedentária e possivelmente territorialista. De maneira generalizada, as espécies 

recapturadas estão entre as de abundância elevada ou moderada, exceto: a choca-bate-cabo 

(Thamnophilus punctatus), o arapaçu-vermelho (Xiphocolaptes promeropirhynchus), o 

bico-chato-de-orelha-preta (Tolmomyias sulphurescens) e o assanhadinho-de-cauda-preta 

(Myiobius atricaudus), que foram espécies capturadas e recapturadas apenas uma vez. 

4.5 Diversidades beta obtida por observações 

A análise estatística descritiva da diversidade beta obtida por observações gerou 12 

dendrogramas, cujos valores de cofenéticas são apresentados na Tabela 9 abaixo. 

Os agrupamentos baseados no índice qualitativo e quantitativo de Morisita-Hom 

para levantamentos de inverno e verão encontram-se nas Figuras 4 e 5 abaixo. As figuras de 

6 a 13 são referentes aos agrupamentos baseados em guildas, em inverno e verão. Um valor 

de "r" acima de 0,8 é considerado aceitável em função da pequena distorção da matriz 

original (Valentin, 2000). As correlações de Mantel entre as matrizes de Morisita-Hom com 

as matrizes de guildas e com as matrizes taxonômicas podem ser interpretadas através dos 

respectivos valores de interação (r) encontrados na Tabela 10. Siglas na Tabela 4 do anexo. 

Tabela 9. Coeficientes de correlações cofenéticas "r" de Pearson para dendrogramas de 

observações. 

Inverno Verão 

Dendrogramas r e r e 

Morisita-Hom 0,913 0,002 0,865 0,002 

GuildaD/H 0,887 0,002 0,865 0,002 

GuildaD 0,851 0,002 0,800 0,002 

Guilda H 0,875 0,002 0,806 0,002 

GuildaDG 0,856 0,002 0,794 0,002 

Taxonômico 0,943 0,002 0,915 0,002 
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Tabela 10. Interação de Mantel entre as matrizes taxonômicas, de guildas, e de Morisita-

Horn (MH) obtidas através de observações. 

Inverno 

Matrizes r .e 

MH vs. Guilda D/H 0,514 0,019 

MH vs. Guilda D 0,407 0,039 

MH vs. Guilda H 0,497 0,020 

MH vs. Guilda DG 0,484 0,009 

MH vs. Taxonômica 0,016 0,042 

Verão 

r .e 

0,843 0,001 

0,800 0,001 

0,843 0,001 

0,833 0,001 

0,012 0,084 

rC 

EL 
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EO 
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CBO 
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MC 

I\,1L 

0.16 o� º" o� 0.86 

Índice de Morisita-Hom (UPGMA) 

Figura 4-Dendrograrna do índice de Morisita-Horn para observações de inverno. Siglas na 

Tabela 1, página 23. 
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Figura 5 - Dendrograma do índice de Morisita-Hom para observações de verão.Siglas na 

Tabela 1, página 23. 
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Figura 6 - Dendrograrna da guilda D/H (dieta e hábitat) para observações de inverno. 

Siglas na Tabela 1, página 23. 
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Figura 7 - Dendrograrna da guilda D/H (dieta e hábitat) para observações de verão. 

Siglas na Tabela 1, página 23. 
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Figura 8 - Dendrograma da guilda D (dieta) para observações de inverno. 
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Figura 9-Dendrograma da guilda D (dieta) para observações de verão. 

Siglas na Tabela 1, página 23. 
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Figura 10- Dendrograma da guilda H (hábitat) para observações de inverno. 
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Figura 11 - Dendrograma da guilda H (hábitat) para observações de verão. 

Siglas na Tabela 1, página 23. 
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Figura 12 - Dendrograma da guilda DG (distribuição geográfica) para observações de 

inverno. Siglas na Tabela 1, página 23. 
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Figura 13 - Dendrograma da guilda DG ( distribuição geográfica) para observações de 

verão. Siglas na Tabela 1, página 23. 
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4.6 Diversidade beta obtida por capturas 

A análise estatística descritiva da diversidade beta obtida por capturas gerou 12 

dendrogramas, cujos valores de cofenéticas são apresentados na Tabela 11. As siglas estão 

na Tabela 4 do anexo. Os agrupamentos baseados no índice qualitativo e quantitativo de 

Morisita-Hom para levantamentos de inverno e verão encontram-se nas Figuras 14 e 15. As 

correlações de Mantel entre as matrizes de Morisita-Hom com as matrizes de guildas e com 

as matrizes taxonômicas podem ser interpretadas através dos respectivos valores de 

interação (r) encontrados na Tabela 12. As figuras de 16 a 23 são referentes aos 

agrupamentos baseados em guildas, em inverno e verão. 

Tabela 11. Coeficientes de correlações cofenéticas ''r" de Pearson para dendrogramas de 

capturas. 

Inverno Verão 

Dendrogramas r 2 r 

Morisita-Horn 0,899 0,012 0,947 0,033 

GuildaD/H 0,900 0,018 0,875 0,045 

Guilda D 0,910 0,008 0,868 0,020 

GuildaH 0,874 0,019 0,880 0,040 

GuildaDG 0,913 0,013 0,863 0,021 

Taxonômico 0,956 0,002 0,952 0,002 

Tabela 12. Interação de Mantel entre as matrizes taxonômicas, de guildas, e de Morisita-

Horn (MH) obtidas através de capturas. 

Inverno Verão 

Matrizes r 2 r 2 

MH vs. Guilda D/H 0,884 0,022 0,934 0,013 

MH vs. Guilda D 0,902 0,023 0,881 0,037 

MH vs. Guilda H 0,886 0,020 0,915 0,024 

MH vs. Guilda DG 0,910 0,016 0,927 0,005 

MH vs. Taxonômica 0,052 0,031 0,043 0,048 
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Figura 14 - Dendrograma do índice de Morisita-Hom para capturas de inverno. 

Siglas na Tabela 1, página 23 . 
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Figura 15 - Dendrograma do índice de Morisita-Hom para capturas de verão. Siglas na 

Tabela 1, página 23. 
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Figura 16- Dendrograma da guilda D/H (dieta e hábitat) para capturas de inverno. 

Siglas na Tabela 1, página 23. 
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Figura 17 - Dendrograma da guilda D/H (dieta e hábitat) para capturas de verão. 

Siglas na Tabela 1, página 23. 
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Figura 18 - Dendrograma da guilda D ( dieta) para capturas de inverno. 

Siglas na Tabela 1, página 23. 
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Figura 19 - Dendrograma da guilda D (dieta) para capturas de verão. 

Siglas na Tabela 1, página 23. 
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Figura 20-Dendrograma da guilda H (hábitat) para capturas de inverno. 

Siglas na Tabela 1, página 23. 
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Figura 21 -Dendrograma da guilda H (hábitat) para capturas de verão. 

Siglas na Tabela 4 do anexo. 
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Figura 22 - Dendrograma da guilda DG ( distribuição geográfica) para capturas de inverno. 

Siglas na Tabela 1, página 23. 

CAC-----------------, 

MC---------------� 

CAO

MO 

150 791 831 8.7:l 9.12 

Distância Taxonômica (UPGMA) 

Figura 23 - Dendrograma da guilda DG (distribuição geográfica) para capturas de verão. 

Siglas na Tabela 1, página 23. 
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4. 7 Diversidade beta, resultados para ambos os métodos e amostragens

A análise estatística descritiva da diversidade beta gerou 6 dendrogramas, cujos 

valores de cofenéticas são apresentados na Tabela 13. As siglas estão na Tabela 4 do anexo. 

As correlações de Mante} entre a matriz de similaridade ( cc ), com as matrizes de 

guildas, e também com as matrizes taxonômicas podem ser interpretadas através dos 

respectivos valores de interação encontrados na Tabela 14. As figuras de 24 a 27 são 

referentes aos agrupamentos baseados em guildas, em inverno e verão. A figura 28 mostra 

o agrupamento das espécies baseado na similaridade de Jaccard (presença e ausência)

considerando registros em ambos, métodos e campanhas. 

Tabela 13. Coeficientes de correlações cofenéticas "r" de Pearson para dendrogramas de 

ambos os métodos e amostragens. 

Dendrogramas r p 

Jaccard (cc) 0,872 0,002 

GuildaD/H 0,784 0,002 

Guilda D 0,819 0,002 

GuildaH 0,771 0,002 

GuildaDG 0,783 0,002 

Taxonômico 0,872 0,002 

Tabela 14. Interação de Mante! entre a matriz taxonômica, e as matrizes de guildas com a 

matriz de similaridade de Jaccard ( cc ), ambos os métodos e amostragens. 

Matrizes r p 

cc vs. Guilda D/H 0,974 0,001 

cc vs. Guilda D 0,987 0,001 

cc vs. Guilda H 0,959 0,001 

cc vs. Guilda DG 0,980 0,001 

cc vs. Taxonômico 0,020 0,009 
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Figura 24 - Dendrograma da guílda DH (dieta e hábitat) para ambos os métodos e 

amostragens. Siglas na Tabela 1, página 23. 
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Figura 25 - Dendrograma da guilda D (dieta) para ambos os métodos e amostragens. 

Siglas na Tabela 1, página 23. 
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Figura 26 - Dendrograma da guilda H (hábitat) para ambos os métodos e amostragens. 
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Figura 27 - Dendrograma da guilda DG ( distribuição geográfica) para ambos os métodos e 

amostragens. Siglas na Tabela 1, página 23. 
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Figura 28 - Dendrograma do índice de similaridade de Jaccard para ambos os métodos e 

amostragens. Siglas na Tabela 1, página 23. 
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4.8 Diversidades pontual e alfa obtidas por observações 

Os valores encontrados para a diversidade pontual em cada repetição encontram-se 

na Tabela 15, abaixo. Os valores de médias ajustadas da diversidade de Shannon-Wiener 

(H') em nível alfa, considerando as amostragens de inverno e verão juntas, obtidos através 

da ANOVA (Tabela 16, Figura 30), foram para o Eucaliptal 3,23 bits/indivíduo com desvio 

padrão (dp) igual a 0,14; para a Capoeira baixa 4,9 bits/indivíduo (dp = 0,13); para a 

Capoeira alta 5,29 bits/indivíduo (dp = 0,11); para a Mata alta 5,41 bits/indivíduo (dp = 

O, 11 ). Os valores de médias ajustadas de H', foram para o inverno 4,54 bits/indivíduo ( dp = 

0,09) e para o verão 4,87 bits/indivíduo ( dp = 0,08) (Figura 31 ). 

Tabela 15. Índices de diversidade de Shannon-Wiener (H'), de eqüidade (J') e valores de 

riqueza (R) para dados de observações. 

Inverno Verão 
Ambientes ReQeti2ões H' J' R H' J' R 

EL 1 2,98 0,853 24 3,56 0,889 16 
EO 1 3,41 0,833 17 2,98 0,762 15 
Média 3,19 0,84 20,5 3,27 0,83 15,5 
Desvio padrão 0,2 0,01 4,95 0,2 0,09 0,71 
CBL 2 4,59 0,783 58 5,05 0,44 63 
CBO 2 3,45* 0,689 32 4,76 0,823 55 
CBC 2 4,71 0,781 65 5,64 0,865 92 
Média 4,65 0,75 52 5,15 0,71 70 
Desvio padrão 0,2 0,05 17,39 0,16 0,23 19,47 
CAL 3 5,07 0,899 50 5,66 0,872 90 
CAO 3 4,88 0,865 50 5,73 0,884 89 
CAC 3 4,89 0,884 54 5,52 0,863 84 
Média 4,94 0,88 67,33 5,63 0,87 87,67 
Desvio padrão 0,16 0,07 8,96 0,16 0,01 3,21 
ML 4 5,32 0,912 57 5,77 0,891 89 
MO 4 5,62 0,911 72 5,29 0,832 82 
MC 4 4,94 0,798 73 5,54 0,849 92 
Média 5,29 0,87 67,33 5,53 0,86 87,67 
Desvio padrão 0,16 0,07 8,96 0,16 0,03 5,13 

(*)- "outlier" excluído da ANOVA, Tabela 16. 

Valores de H' calculados com logaritmo de base 2, unidade utilizada: bits/indivíduo. 
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O modelo da análise de variância aplicada à diversidade de Shannon-Wiener entre 

ambientes e entre amostragens de inverno e verão sugere heterogeneidade nos dois aspectos 

(ver Tabela 16, abaixo). A Tabela 17, mostra o teste "a posteriori" de Tukey, que 

discrimina as diferenças de H' entre os ambientes. 

A riqueza de espécies (R) mostrou diferença significativa na variação entre as 

amostragens sazonais (Kruskall-Wallis (KW): P = 0,023, g.l. = 1 ). Entre os tipos de 

ambientes, houve diferença apenas do Eucaliptal em relação aos demais nativos, que 

mostraram-se maiores em relação ao ambiente implantado, contudo, semelhantes entre si 

(KW: P = 0,014, g.l. = 3; Dunn: P = 0,05). 

A eqüidade das assembléias foi homogênea quanto às amostragens sazonais, mas 

diferiu entre os seguintes ambientes: Capoeira alta (maior) contra Capoeira baixa (menor) 

(KW: P = 0,03, g.l. = 3; Dunn: P = 0,001), Mata alta (maior) contra Capoeira baixa (Dunn: 

P = 0,01), de acordo com a figura 29, abaixo. 

CA MA E CB 

Figura 29- Representação gráfica da variação de eqüidade (J') das assembléias entre os 

ambientes, onde as médias de tratamentos unidas com barras são iguais ao nível 

de 5% de significância. 

Tabela 16. Análise da variância da diversidade alfa para valores de índices de Shannon

Wiener (H') obtidos com observações. 

Fonte de variação 

Entre ambientes 
Entre inverno e verão 

G.L.

3 
l 

S.M. Q.M.

13,558 4,519 
0,708 0,708 

F 

49,51 
7,766 

0,000 
0,013 

Casos: n = 21; R múltiplo: 0,952; R múltiplo quadrado: 0,9073. 

A CBO no inverno foi um "outlier" extraído da análise, resíduo = - 3,755. 

Legenda: S.Q. - soma dos quadrados; G.L. - graus de liberdade; Q.M. - quadrados médios; 

F - teste; P - probabilidade. 
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Figura 31 - Médias ajustadas dos valores de diversidade (H') das amostragens: 

1) de inverno, 2) de verão.

4.9 Diversidades pontual e alfa obtidas por capturas 
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Os valores encontrados para a diversidade pontual em cada réplica e da diversidade 

alfa representada pela média das pontuais, encontram-se na Tabela 18, abaixo. 

Tabela 18. Índices de diversidade de Shannon-Wiener (H'), de eqüidade (J') e valores de 

riqueza para dados de capturas. 

Ambientes 
CAL 
CAO 
Média 
Desvio padrão 
ML 
MO 
MC 
Média 
Desvio padrão 

Repetições 
1 

1 

2 

2 

2 

H' 

3 
4,53 
3,77 
1,80 
4,52 
4,01 
4,25 
4,26 
0,26 

Inverno 
J' Riqueza 

0,719 18 
0,965 26 
0,84 22 
0,17 5,66 
0,94 28 

0,992 18 

0,94 23 
0,96 23 
0,03 5 

Verão 
H' J' Riqueza 

4,11 0,968 19 
4,44 0,968 24 
4,28 0,97 21,5 
0,23 o 3,54
4,66 0,932 32 
3,63 0,888 17 
3,1 0,866 12 
3,8 0,89 20,23 

0,79 0,04 10,41 

O resultado da análise de variância não foi significativo, sugerindo homogeneidade 

na diversidade de Shannon-Wiener entre as amostragens sazonais e entre os ambiente�. Da 

mesma forma, o Kruskal-Wallis não indicou diferença significativa entre a riqueza de 

espécies e eqüidade das assembléias. 



Tabela 17. Teste "a posteriori" de Tuk:ey HSD para múltiplas comparações de médias 

aplicado à diversidade alfa para valores dos índices de Shannon-Wiener (H') 

obtidos com observações. 
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Eucaliptal Capoeira baixa Capoeira alta Mata alta 
Eucaliptal 
Capoeira baixa 
Capoeira alta 
Mata alta 

1,000 
0,000 
0,000 
0,000 

1,000 
0,165 
0,050 

1,000 
0,881 1,000 

Médias de tratamentos unidas com barras são iguais ao nível de 5% de significância. 
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Figura 30 - Médias ajustadas dos valores de diversidade (H') dos ambientes: 

1) Eucaliptal, 2) Capoeira baixa, 3) Capoeira alta, 4) Mata alta.
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4.10 Conservação: guildas e espécies 

Os registros de espécies com especial interesse em conservação foram notáveis nos 

ambientes de Mata alta e Capoeira alta, principalmente na CAO. Bandos mistos foram 

observados na Capoeira alta oeste e nas Matas altas leste e oeste. Espécies sabidamente 

seguidoras de bandos mistos, reconhecidas por dois ou mais trabalhos (Munn & Terborgh, 

1979; Munn, 1985; Bierregaard & Lovejoy, 1989; Stotz, 1993; Stouffer & Bierregaard, 

1995) foram capturadas tanto na Mata alta quanto na Capoeira alta, contudo com 

abundâncias maiores na primeira: Thamnomanes caesius (ipecuá), Myrmotherula axillaris 

( choquinha-de-flanco-branco ), M menetriesii ( choquinha-de-garganta-cinza), Philydor 

ruficaudatus (limpa-folha-de-cara-ruiva) Xenops minutus (bico-virado-carijó ), 

Glyphorhynchus spirurus (arapaçu-bico-de-cunha), apenas Automolus infuscatus 

(barranqueiro-pardo) foi capturado somente na Capoeira alta. Espécies de aves seguidoras 

obrigatórias de formigas carnívoras de correição "sensu" Willis & Oniki (1978;1992), as 

primeiras que desaparecem quando a floresta é fortemente fragmentada (Lovejoy et al., 

1986), foram registradas na Mata alta: Hylophylax poecilonota (rendadinho), 

Dendrocolaptes platyrostris (arapaçu-grande), e apenas Pyriglena leuconota (papa-taóca) 

apareceu também em Capoeira alta, mas com maiores abundâncias ( observação e captura) 

em Mata alta. D. platyrostris é a única espécie de tamanho grande e não subordinada na 

hierarquia das frentes de correição, foi representada por apenas um indivíduo capturado na 

Mata alta. Espécies ameaçadas de extinção (Bernardes et al., 1990) foram observadas na 

Mata alta: Harpia harpyja (gavião-real*) com ninho e filhote, Anodorhynchus hyacinthinus 

(arara-azul-grande*) com ninho e dois filhotes ,  Guaruba guarouba (ararajuba). Uma 

espécie pobremente conhecidas e potencialmente ameaçadas (Bernardes et al., 1990; Oren, 

1992) foi registrada na Mata alta: Penelope pileata Gacu-de-cocuruto-branco ). 

3 (*) Registros de Fábio Rõhe, (graduando em Ecologia, UNESP - Rio Claro), Márcio P. 

Carvalho e André L. Ravetta (Pós-graduandos, Museu Goeldi), mata da fazenda Esplanada 

(5°00'30" S, 48°10'20" W, com 1.491,16 hectares), em 1998, quando eles também 

observaram G. guarouba em Capoeira alta da regional oeste (com. pessoais). 
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Ainda a Mata alta, apresentou os seguintes endemismos: P. pileata, G. guarouba, 

Pyrrhura per/ata (tiriba-pérola), Formicivora rufa (papa-formigas-vermelho), e junto com 

a Capoeira alta, apresentaram os endemismos: Pteroglossus bitorquatus (araçari-de

pescoço-vermelho) e Conopophaga roberti ( chupa-dente-de-capuz). Outros endemismos, 

Turdus nudigenis (sabiá-carachué), Ortalis superciliaris (aracuã-pequeno), ocorreram em 

todos os ambientes e Sakesphoros luctuosus ( choca-d' -água) apenas na Capoeira baixa nas 

margens do rio Tocantins. Aves grandes e/ou especializadas, geralmente têm grandes 

territórios com poucos indivíduos por unidade de área, sendo mais vulneráveis à extinção 

decorrente da redução do hábitat (Willis, 1974). Espécies grandes, localmente raras e que 

requerem grande áreas de hábitat disponível foram registradas na Mata alta: 

Sarcorhamphus papa (urubu-rei\ Leucopternis sp. (gavião), Mitu tuberosa (mutum

cavalo *), Ara macao (arara-canga\ Ara ch/oroptera (arara-vermelha-grande\ e 

Diopsittaca nobilis (maracanã-nobre'\ que também utilizou Capoeira alta. Categorias 

vulneráveis à fragmentação, segundo Willis ( 1979), são os grandes frugívoros de copa, os 

escaladores de galhos e troncos florestais.Os grandes frugívoros estão representados por: 

Pyrrhura picta (tiriba-de-testa-azul), Tityra cayana (anambé-branco-de-rabo-preto), Tityra 

inquisitor (anambé-branco-de-bochecha-parda), foram registrados apenas em Mata alta, 

enquanto que os observados também na Capoeira alta, foram: Pionus menstruus (maitaca

de-cabeça-azul), todos as três espécies de Pteroglossus (araçaris) e ambas as de 

Rhamphastos (tucanos), a Tityra semifasciata (anambé-branco-de-máscara-negra) e 

Lipaugus vociferans ( cricrió ). Os grandes frugívoros de copa: Amazona farinosa (papagaio

moleiro ), Amazona amazonica (papagaio-curica) e o Cotingidae, Querula purpurata 

(anambé-una) apresentaram notável abundância nas Matas e Capoeiras altas, sendo até 

mesmo, registrados em Capoeiras baixas. O escaladores de galhos e troncos da Família 

Dendrocolaptidae foram representados por 1 O espécies (Tabela 3). Dentre eles, 

Xiphorhynchus picus ( arapaçu-de-bico-branco) foi mais versátil quanto ao uso de hábitats, e 

tão abundante quanto Dendrocinc/a fuliginosa ( arapaçu-pardo) que esteve restrito e 

igualmente abundante em Capoeira alta e Mata alta. As aves florestais da Famlía Picidae 

que compoem esta guilda são cinco e seguem em ordem decrescente de abundância: 

Dryocopus lineatus (picapau-de-banda-branca), Veniliornis passerinus (picapauzinho

anão ), Melanerpes cruentatus (benedito-detesta-vermelha), Campephilus rubricai/is 
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(picacau-de-barriga-vermelha), Piculus flavigula (picapau-bufador). O único Furnariidae 

que pertence a esta guilda é Xenops minutus (bico-virado-carijó ), capturado e observado em 

Mata alta e Capoeira alta, sendo mais abundante na mata. Os beija-flores raros: Topaza 

pella (brilho-de-fogo) e Lophornis sp., foram observados apenas na Capoeira baixa às 

margens do rio Tocantins, enquanto que Heliothryx aurita (beija-flor-de-bochecha-azul) foi 

exclusivo da mata. A Figura 8 do anexo, mostra que as espécies associadas à bordas e ou 

áreas antrópicas foram bem representadas quanto ao número de espécies em todos os 

ambientes, mas comparativamente com outras guildas, menos importantes na Capoeira alta 

e Mata alta. A Figura 9 do anexo, indica que as guildas de espécies florestais foram mais 

representadas na Mata e Capoeira altas, enquanto que as outras guildas representam porção 

importante em todos os ambientes. A Figura 1 O do anexo mostra que os insetívoros e os 

onívoros aumentam em número de espécies em direção aos hábitats florestais. Na Figura 

11, as espécies florestais aumentam muito da Capoeira baixa para a Mata alta, enquanto que 

as aves de áreas abertas e/ou antrópicas atingem um pico na Capoeira baixa, diminuindo em 

direção aos hábitats florestais. As Figuras 12 e 15 do anexo mostram que as espécies 

endêmicas e com distribuição geográfica restrita à Amazônia Brasileira aumentam em 

direção aos hábitats florestais. Ao todo, foram registradas 4 espécies ameaçadas de 

extinção, 2 potencialmente ameaçadas, 9 espécies endêmicas, 7 espécies seguidoras de 

bandos mistos, 3 espécies seguidoras de formigas de correição, 7 espécies de grande 

tamanho e que requerem grandes áreas de vida, l O espécies de grandes frugívoros de copa 

florestais, e 15 espécies de aves insetívoras escaladoras de troncos florestais, 45 espécies 

restritas no Brasil à Amazônia Legal e 136 espécies florestais. 



5 DISCUSSÃO 

5.1 Diversidade gama 

Petermann (1999), relaciona 19 áreas Amazônicas que tiveram a fauna 

ornitológica amostrada expressivamente. Independente do tamanho das áreas, do tempo, 

métodos ou esforço de amostragem, observa-se que apenas duas áreas apresentam 

diversidade em nível gama da ordem de 500 espécies, seis áreas são representadas por 

400 espécies, a maioria (11 áreas) por 200 e apenas uma (Johns, 1991) por 300 espécies. 

O autor não considerou os estudos de Thiollay (1994) na Guiana Francesa com 

441 espécies, a coleta de 307 espécies realizada por Wemer C. A. Bokermann e Emílio 

Dente no rio Peixoto de Azevedo-MT, publicada por Novaes & Lima (1990), o trabalho 

de Henriques & Oren (1997) na Ilha de Marajó com 361 espécies, o de Silva & Pimentel 

(1997) em Caxiuanã-PA com 284 espécies. Novaes & Lima (1998) anotarat11182 

espécies para a Grande Belém-PA. Almeida et al (1999) relacionam 357 registros 

próprios e de literatura para Paragominas-PA, mas não publicaram seu estudo. Segundo 

Karr (1981a), a principal característica da avifauna de florestas tropicais é a excepcional 

riqueza de espécies, tanto que a relação de espécies registradas não pôde ser finalizada 

em mais de uma década de pesquisas ornitológicas em uma pequena floresta (0,02 Km2) 

no centro do Panamá. Assim sendo, as grandes diversidades gama encontradas são 

resultados de estudos realizados a longo prazo, e podem ser analisadas através de 

avaliações parciais da riqueza de espécies. Por exemplo, a região de Manaus-AM, 

considerada relativamente pobre em riqueza de espécies (Haffer, 1990) foi investigada 

por Willis (1977) que relacionou 289 espécies em 68 dias de levantamento, depois por 

Stotz & Bierregaard (1989), que em sete anos de inventário intensivo no projeto 

Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais, relacionam 352 espécies. Desta forma, as 

estimativas de riqueza preliminares e/ou parciais, quando comparadas a resultados 

ulteriores: Willis (1977) em relação a Stotz & Bierregaard (1989), Novaes (1974) 
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quando comparado a Novaes (1978) e Terborgh et al (1990) frente a Karr et al (1990), 

além das curvas de descobrimento de espécies deste estudo (Figuras 2 e 3), por não 

sofrerem inflexão, tornando-se paralelas ao eixo da abscissa, sugerem que a presente 

amostragem ainda pode ser uma estimativa grosseira da riqueza real de espécies da Pré

Amazônia Maranhense, muito embora, provavelmente seja representativa, sendo o 

número de espécies desta pesquisa (322), eqüivalente a 50,62% de 636, que é o total de 

espécies consignado para o estado (Oren, 1991), e por contemplar a diversificação 

esperada das formas típicas da região, apresentando elementos endêmicos (n = 9) e/ou 

espécies típicas do cerrado campo sujo ("sensu stricto") como a perdiz (Rhynchotus 

rufescens), o joão-bobo (Nystalus chacuru), o ui-pi (Synallaxis albescens), o barulhento 

(Euscarthmus meloryphus) e do cerradão: o sebinho-olho-de-ouro (Hemitriccus 

margaritaceiventer), assim como representantes do domínio amazônico (n = 42 

espécies), refletindo, além do caráter de transição desta área de floresta sernidescidual, o 

fenômeno de "nordestinização" da avifauna local, onde os elementos florestais 

amazônicos estão sendo substituídos por formas típicas do cerrado e da caatinga devido 

aos desmatamentos (Oren, 1988). A relação de espécies aparenta não ser representativa 

para as Famílias abaixo representadas por apenas uma espécie em cada: Anatidae 

(Anseriformes), a marreca asa-branca (Dendrocygna autumnalis), Threskiornithidae 

(Ciconiiformes), o collhereiro (Platalea ajaja), Ciconidae (Ciconiiformes), o rnaguari 

( Ciconia maguari). Todavia, conforme proposto por Haffer (1985) e constatado por 

Petermann (1999), aves aquáticas como Anseriformes e Ciconiiformes, além de não 

possuírem nenhuma forma endêmica, representam uma pequena fração dentre as 

espécies de aves amazônicas. A comparação da riqueza encontrada no Maranhão com 

regiões Amazônicas amostradas intensivamente é pouco significativa em virtude do 

período de amostragem deste trabalho ter sido relativamente curto. Entretanto, uma 

riqueza da ordem de 322 espécies é eqüivalente à que alguns autores encontraram em 

outras partes da Amazônia: Johns (1991), Novaes & Lima (1990), Silva & Pimentel 

(1997), Henriques & Oren (1997), Almeida et al (1999) e também se aproxima do 

proposto por Haffer (1990) que considera a região como de alta riqueza de espécies 

(abaixo de 400). Este autor reconhece para a Amazônia regiões de riqueza extremamente 
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alta (região andina, acima de 500 espécies) e de riqueza muito alta (entre 400 e 500 

espécies) do alto rio Solimões para as regiões montanhosas dos países limítrofes ao 

Brasil, Venezuela e Guianas, também das cabeceiras dos rios Madeira e Tapajós até 

Rondônia e norte do Mato Grosso do Norte. Os cinco registros inéditos para o Maranhão 

refletem que a avifauna do estado ainda não está suficientemente amostrada, ressalta-se 

que as seguintes espécies são bastante conspícuas: Ciconia maguari (maguari), Buteo 

brachyurus (gavião-de-cauda-curta), Porzana albicollis (sanã-carijó), Chordeiles 

rupestris (bacurau-da-praia). 

5.1.1 Diversidade e abundância em nível gama obtidas por observações 

O método de observações em trajeto linear simples, utilizado neste trabalho foi 

empregado na Amazônia por Novaes (1973) em 180 horas, registrando 112 espécies, por 

Willis (1988) que não discrimina espécies capturadas das observadas, Johns (1991) que 

em uma ano registrou 226, praticamente o mesmo número de espécies inventariadas no 

Maranhão com o método (225 espécies em 374,27 h.), e Almeida et aL (1999) que 

inventariaram 107 espécies em 54 horas de observação. Apenas o último autor fornece 

índices de diversidade. Encontraram para a diversidade gama um valor de H' igual a 

6,53 bits/indivíduo para ambas as amostragens. Para a amostragem de inverno o H' foi 

5,56 bits/indivíduo e para o verão 6,28 bits/indivíduo. Valores próximos aos encontrados 

no Maranhão, havendo também maior diversidade no verão. Comparativamente, parece 

haver forte influência sazonal na avifauna da Pré-Amazônia Maranhense, uma vez que a 

estimativa de riqueza através da técnica Jack:kinfe aplicada ao índice de Shannon-Wiener 

foi maior para o verão, quase sobrepujando a estimativa conjunta para ambas as 

estações. Esta influência está associada: i) ao aumento na conspicuidade das espécies no 

verão que é época reprodutiva, fazendo com que os observadores registrem mais 

espécies e contatos, e aprendam a reconhecer mais espécies através de suas 

vocalizações; ii) presença de mais aves migratórias, por exemplo o siriri (Tyrannus 

melancholicus): foram registrados 164 contatos no inverno contra 243 (59,7%) no verão, 

o bentevi-rajado (Myiodynastes maculatus): 4 contatos no inverno e 77 (95,06%) no

verão, o peitica (Empidonomus varius): 4 contatos no inverno e 32 (88,8) no verão, o 

bentevi-de-bico-chato (Megarhynchus pitangua): 7 contatos no inverno contra 18 (72%) 
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no verão, o juruviara-norte-americano (Vireo olivaceus): 5 contatos no inverno contra 11 

(68,75) no verão, o bigodinho (Sporophila lineola): 5 contatos no inverno contra 37 

(88,09%) no verão. Há porém, flutuações mais dificeis de explicar, que podem não estar 

relacionadas à fenômenos de conspicuidade e longa migração, uma vez que as espécies 

citadas abaixo foram conspícuas nas duas estações, além do fato de não haver longa 

migração descrita para elas, apenas talvez deslocamentos locais, possivelmente 

refletindo algum dos processos a nível de ecologia da paisagem descritos por Dunning 

(1992). Registrou-se 163 contatos no inverno da jandaia (Aratinga s. jandaya), contra 

299 (64,71%) no verão, 29 registros no inverno do japu (Psarocolius decumanus), contra 

196 (87,1%) no verão, 43 registros no inverno do aracuã-pequeno (Ortalis superciliaris), 

contra 107 (71,33%) no verão, 16 contatos no inverno do xexéu (Cacicus cela), contra 

66 (80,48%) no verão, 54 contatos no inverno contra 98 (64,47%) no verão do papagaio

curica (Amazona amazonica), 27 contatos no inverno contra 50 (64,93%) no verão do 

papagaio-moleiro (Amazonafarinosa). Estas espécies têm em comum grande capacidade 

de dispersão e frugivoria. Espécies similares (Amazona spp., Ara spp. e Pteroglossus 

spp.) são citadas por Silva & Pimentel (1997) como espécies que efetuam movimentos 

sazonais inter-hábitats. Os araçaris (Pteroglossus spp.) não apresentaram notáveis 

flutuações de abundância sazonal neste trabalho. Exceções importantes de espécies 

principalmente granívoras, mais registradas na estação seca (inverno) são: a rolinha 

(Columbina talpacoti): 465 (68,38%) contatos de inverno contra 215 de verão e o tiziu 

(Volatinia jacarina): 234 (59,69%) contatos de inverno contra 158 de verão, o baiano 

(Sporophila nigricollis): 46 (90,19%) no inverno contra 5 no verão. Houve 40 contatos 

de Sporophila sp. no inverno contra 7 de verão. Possivelmente, grande parcela destes 40 

contatos no inverno de Sporophila sp., são referentes a indivíduos jovens de S. 

nigricollis, uma vez que S. lineola é migratória e foi pouco representada nesta estação. 

As espécies mais abundantes registradas em nível gama, apresentam notável 

versatilidade ecológica quanto ao uso dos recursos ambientais, uma vez que 7 das 16 que 

figuram dentre as que contribuíram com maior número de registros, foram observadas 

em todos os ambientes, sendo espécies típicas de borda de matas e/ou áreas antrópicas, 

com ampla distribuição geográfica. Comparativamente, devido à estrutura florística do 
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hábitat, é mais fácil notar as aves na Capoeira baixa em relação às Capoeira alta, Mata 

alta e ao Eucaliptal, isto contribuiu para que este ambiente, onde há o maior número de 

registros e a menor eqüidade, participasse sobremaneira na diversidade e abundância em 

nível gama, contudo, houve 68,87 horas a mais de observações nos hábitats florestais e 

mesmo assim, apenas três espécies de aves :florestais estão entre as mais abundantes, 

todas elas são espécies das mais conspícuas, e embora pertençam a uma categoria tida 

como das mais vulneráveis à fragmentação, os grandes frugívoros de copa (Willis, 

1979), apenas a tiriba-pérola (Pyrrhura per/ata) uma espécie endêmica, mostrou-se 

restrita à florestas, fato que confere grande valor de conservação às Matas altas locais. 

Se as aves de áreas abertas são mais familiares dos observadores, ou se elas possuem 

hábitos comparativamente menos discretos do que às aves :florestais, cujos 

comportamentos nem sempre são críptico, são questões que podem ter influenciado as 

contagem e enviesado os resultados, exacerbando a abundância das aves de aberto. 

5.1.2 Diversidade gama obtida por captura, marcação e recaptura 

As primeiras análises populacionais através de capturas com redes-neblina foram 

conduzidas no Brasil por Fernando da Costa Novaes. Seguem-se em ordem cronológica 

os trabalhos realizados na Amazônia brasileira. Novaes (1969) capturou aves com redes

neblina no município de Tomé-Açu-PA às margens do rio Acará. Seu trabalho de cunho 

mais morfométrico e biológico das aves coletadas, não fornece o número de horas/redes, 

embora informe que 14 dias de atividades resultaram em 100 espécies e 281 indivíduos, 

sendo 66 espécies e 151 indivíduos na capoeira, 51 espécies e 130 indivíduos na mata 

secundária. A mata secundária era contínua embora estivesse sofrendo desbaste seletivo 

e a capoeira assemelhava-se, segundo a descrição do citado autor, à Capoeira alta desta 

pesquisa. Ambos os ambientes foram amostrados com dez redes ornitológicas. Ainda o 

mesmo autor, estudou aves de sub-bosque em Belém-PA, às margens do baixo rio 

Guamá (Novaes, 1970). Seu trabalho foi re-analisado por Silva & Constantino (1988) 

sobre aspectos de diversidade e outros de ecologia quantitativa. Nenhuma das 

abordagens faz menção a diversidade gama de espécies capturadas na região. Os últimos 

autores fornecem os resultados do primeiro, cada ambiente foi amostrado com 444,8 

horas/redes e quanto a caracterização das assembléias Novaes obteve: 
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i) mata de terra firme: foram capturados 69 espécies, 312 indivíduos, H'= 5,27

(log em base 2), taxa de captura 4,1 aves/100 horas-redes, (ou 0,7 aves/horas-redes); 

ii) mata de várzea: 60 espécies, 274 indivíduos, H'= 5,24, taxa de captura 4,1

aves/100 horas-redes, (ou 0,61 aves/horas-redes); 

iii) capoeira: 75 espécies, 464 indivíduos, H'= 4,82, taxa de captura 6,1 aves/100

horas-redes, (ou 1,04 aves/horas-redes). 

O estudo de Lovejoy (1974) capturando 15000 aves, na mesma região de Novaes 

(1970), fornece dados sobre a diversidade em nível gama para as redes de sub-bosque 

esquecidos pelos autores anteriores, embora omita o número de horas/redes aplicadas em 

qualquer nível de inventário: 

i) para todos os ambientes: 128 espécies, 2495 indivíduos, H'= 5,71 (log em base 2);

ii) mata de terra firme: 66 espécies, 507 indivíduos, H'= 5,24;

iii) mata de várzea "l": 77 espécies, 684 indivíduos, H'= 5,41;

iv) mata de várzea "II": 87 espécies, 1112 indivíduos, H'= 5,48;

v) capoeira: 100 espécies, 898 indivíduos, H'= 5,45;

vi) igapó: 93 espécies, 1088 indivíduos, H'= 5,39.

Bierregaard & Lovejoy (1989) em mata de terra firme, a 70 Km ao norte de 

Manaus, capturaram em cinco anos 143 espécies, 10918 indivíduos. As taxas médias de 

capturas, sete dias antes e sete dias depois foram: 

i) 1 hectare: antes de isolado = 0,26, após isolamento = 0,45;

ii)IO hectares: antes de isolado = 0,19, após isolamento = 0,31; sendo que a diferença

entre taxas pré-isolamento não foram significativas, havendo significância estatística 

entre as taxas pré vs. pós-isolamento e entre as taxas pós-isolamento (1 vs. 10 hectares). 

Informações quanto ao número de horas/redes foram omitidas. 

Almeida et al (1999) obtiveram em mata de terra firme na região de 

Paragominas-P A, na estação úmida, com 25 redes em 5 dias totalizando 641 horas/redes: 

i) 29 espécies, 87 indivíduos, H'= 4,49 e J'= 0,924, taxa de captura = 0,14;

na estação seca, com 25 redes em 4 dias totalizando 500 horas/redes: 

ii) 29 espécies, 84 indivíduos, H'= 4,5 e J'= 0,927, taxa de captura = 0,16;

em ambas as estações, com 50 redes em 9 dias totalizando 941 horas/redes: 
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iii) 42 espécies, 171 indivíduos, H'= 4,83 e J'= 0,895, taxa de captura = O, 18.

Comparando números de espécies, tendo em vista os 15000 indivíduos 

capturados em Belém (Lovejoy, 1974) contra os 422 indivíduos do Maranhão, é possível 

aventar que as riquezas são semelhantes, pois provavelmente com maior número de 

capturas, o escore de 103 espécies, se aproximaria mais das 128 espécies do baixo rio 

Guamá, fato que vinha ocorrendo quando do término desta pesquisa. Uma riqueza 

comparativamente muito maior para o oeste do Maranhão é pouco provável 

considerando o trabalho de Haffer (1990) que classifica as duas regiões na mesma 

categoria "de alta riqueza de espécies". Apesar desta semelhança, os índices de 

Shannon-Wiener, para a mata de terra firme e a capoeira de Belém são maiores (Silva & 

Constantino, 1988), mesmo havendo maior número de horas/redes no Maranhão. 

Lovejoy (1974) escreveu que os altos valores de H' refletem não apenas grande 

diversidade, mas também uma amostragem apropriadamente grande. Estando isto 

correto, então as amostragens de Novaes (1970) analisada por Silva & Constantino 

(1988) e a sua própria, são adequadas, uma vez que os valores de H' obtidos por ambos 

são semelhantes, mesmo sendo as amostragens de Novaes em nível alfa, até mesmo 

menores que às aplicadas no Maranhão. Todos, menos um, dos valores de H' em nível 

alfa de Belém (Novaes 1970 e Lovejoy 197 4 ), enquadram-se nos intervalos de confiança 

obtidos pela técnica "Jackk:nife" em nível gama do Maranhão, o que não ocorreu com os 

valores médios de H' provenientes do Maranhão (CA = 4,02; MA= 4,05), (o que é 

natural, pois trata-se do nível gama e a técnica superestima os intervalos), estes fatos 

reforçam a hipótese de que a diversidade (H') seja mesmo maior em Belém. Embora os 

números de espécies encontrados por Novaes (1970) sejam praticamente iguais aos desta 

pesquisa, as taxas de captura foram expressivamente maiores em Belém, naquela mata 

de terra firme a taxa de captura foi 4,9 vezes maior, e na capoeira foi 7,53 vezes maior 

do que os valores de taxas do oeste maranhense para os mesmos tipos de ambientes. Tal 

fato, decorrente de maior número de capturas, sugere que a região estudada em Belém 

teve maior densidade de aves, e este é um motivo pelo qual maiores valores de H' foram 

obtidos por Silva & Constantino (1988). Possivelmente, a abundância de aves de sub

bosque do Maranhão tenha ficado depauperada em decorrência dos impactos sofridos 
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nas matas, seja pela fragmentação (Bierregaard & Lovejoy 1989) ou pelo desbaste 

seletivo (Wong, 1982; Marsden, 1998), sendo que este empobrecimento não foi 

compensado pelo aumento proporcional da área de borda, com as espécies tipicamente 

associadas. Pelo menos que pudesse ser detectado pelo método em questão. Assim, o 

efeito de borda não seria caracterizado pelo aumento da diversidade, ao contrário de uma 

zona naturalmente ecotonal, como proposto por Willis (1984) e constatado por Lovejoy 

et al.(1986) e Cândido-Júnior (2000). Considerando que as taxas de capturas obtidas por 

Bierregaard & Lovejoy (1989) em mata de terra fmne contínua (antes do isolamento) 

foram 0,26 e 0,19 (note que não houve diferença significativa entre elas), o componente 

da diversidade, "abundância de indivíduos", mostrou-se mais semelhante entre Manaus e 

oeste do Maranhão, do que Manaus e Belém, embora uma riqueza maior seja indicada 

pelo método para Manaus. Os valores das taxa de captura pré-isolamento desta 

localidade são próximos ao encontrado por Almeida et al (1999) para Paragominas 

(0,18). Este último trabalho discretiza resultados entre estações, encontrando valores de 

H', J' e taxas de capturas praticamente iguais entre verão e inverno, tal como os 

resultados desta pesquisa para este método. 

5.2. Diversidade Beta 

5.2.2 Diversidade Beta: observações 

Os valores cofenéticos obtidos para todos os dendrogramas (Figuras 4 a 13) 

provenientes do método de observação no inverno e verão variaram entre os valores: r = 

0,794* e r = 0,943*, considerados aceitáveis e bons, indicando que no processo de 

síntese na elaboração dos dendrogramas não houve muita distorção de informação das 

matrizes originais.4 As interações de Mantel resultaram também em altos valores de ''r", 

mostrando alta congruência entre as matrizes de Morisita-Hom e as matrizes de guildas, 

corroborando a hipótese de que a distribuição das espécies pelos ambientes não é 

aleatória, e mostrando que houve coerência na determinação das guildas, uma vez que 

elas apresentaram padrões de distribuição em função dos ambientes altamente 

4 
* - Significativo a 1 %.
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congruentes com os padrões de distribuição qualitativa e quantitativa das espécies. 

Exceto para as observações de inverno, cujos valores, apesar de significativos, foram 

baixos, principalmente para a interação entre a matriz das guildas D (dieta) e a matriz de 

Morisita-Horn, sugerindo que possivelmente na estação seca, as assembléias se 

estruturem de modo diferenciado, provavelmente em função da desciduidade da 

vegetação, implicando na diminuição de recursos alimentares como néctar, frutos e 

artrópodes, tal como observado por Greenberg (1981), Loiselle & Blak:e (1994) e 

discutido por Recher (1990). Esta escassez pode ainda, estar potencializada pelas 

fragmentações e simplificações que tem havido na estrutura das matas. A condição de 

paisagem em mosaico, onde a fisionomia florestal antes dominante foi sendo substituída 

por capoeiras e :fragmentos simplificados, pode estar facilitando (pela proximidade entre 

os tipos fisionômicos: efeito de colonização) e potencializando (pelas simplificações: 

diminuição do volume de hábitat disponível) estas alterações sazonais para 

aproximadamente algo mais de 30% da diversidade em nível gama na estação seca, pois, 

as diferenças entre os valores de "r" de inverno e verão, obtidos através da interação de 

Mantel entre as matrizes de guildas "versus" a matriz de Morisita-Horn foram: D/H vs.

M-H = 0,329; D vs. M-H = 0,393; H vs. M-H = 0,346; DG vs. M-H = 0,349. Em adição, 

o impacto de fragmentação florestal na região é recente, Oren ( 1988) reporta que o

número de serrarias atuando no oeste do Maranhão variou de 79 em 1975, atingindo um 

pico de 409 em 1980. Segundo informação recente do Sr. Paulo R. R. Lobo, obtida junto 

ao IBAMA, Gerência Regional de Imperatriz-MA, nos últimos 21 anos, das 300 

serrarias que operavam na região, 245 não mais funcionam por esgotamento da 

madeira.5 Então, se na época da pesquisa, estivesse havendo uma resiliência ou 

persistência natural de algumas populações de aves, este possível fenômeno também 

estaria agravando a disputa por recursos sobretudo no inverno. Putman (1996) define 

resiliência como a capacidade de um sistema (comunidade) de se restabelecer durante ou 

após algum distúrbio, e continuar funcionando ainda que sua composição e estrutura 

5 Paulo R. R. Lobo engenheiro Agrônomo, coordenador de meio ambiente da CELMAR 

S/A. 
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possam ter mudado substancialmente. O termo persistência, ao contrário, segundo o 

referido autor, não implica em restabelecimento, seria o tempo de sobrevivência de um 

sistema ou de algum elemento definido dentro dele, assim, um população poderia ser 

mais estável que outra, demorando mais ou menos tempo para se extinguir. A resiliência 

e a persistência seriam faces diferentes de um mesmo fenômeno. Futuras análises, 

investigando melhor possíveis flutuações populacionais entre os ambientes ao longo das 

estações, poderiam talvez, evidenciar correlações entre este fenômeno e a suposta 

alteração na estrutura das assembléias. As correlações entre a diversidade beta ( expressa 

através dos modelos de M-H), e o modelos taxonôrnicos foram não significativas para 

observações de verão e para o período da seca (inverno). Isto mostra que os modelos 

taxonôrnicos têm pouca influência na determinação da diversidade de Morisita-Horn, 

sendo indicadores impróprios da estrutura geral das assembléias quanto aos aspectos de 

composição e abundância. 

5.2.2.1 Diversidade beta por observações: a estrutura dos dendrogramas de 

Morisita-Horn 

O dendrograma de Morisita-Horn sugere para a estação seca (Figura 4), quatro 

grandes grupos, onde as Matas altas são as localidades mais dissimilares, formando cada 

uma delas um grupo distinto, que contrapõem-se a um grande grupo formado pelas 

Capoeiras e Eucaliptais. O eucaliptal da região oeste, com 17 espécies e H' = 3, 14 

aparece estranhamente similar à Capoeira baixa ciliar (várzea do rio Tocantins), que 

apresentou 65 espécies e H' = 4,71. Tal acontecimento, pode ser explicado pelo fato do 

índice de 

Morisita-Horn ser fortemente influenciado pela abundância das espécies mais comuns, 

ao contrário dos outros índices de diversidade, que são mais influenciados pela riqueza e 

tamanho da amostra (Magurran, 1988). Nove espécies foram comuns e abundantes em 

ambas localidades, por exemplo: Columbina talpacoti, Pitangus sulphuratus, 

Crotophaga ani, Tyrannus melancholicus, Volatinia jacarina e Aratinga jandaya, 

mesmo que sete espécies tenham sido exclusivas do Eucaliptal. As localidades mais 

similares foram as Capoeiras baixas leste e oeste. No verão, o índice de diversidade de 

Morisita-Horn (Figura 5) sugere três grupos principais, um primeiro formado por duas 
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matas bastante dissimilares entre si, outro composto de todas as capoeiras, Eucaliptais e 

a Mata alta ciliar, sendo esta última a localidade mais similar ao primeiro grupo, e um 

terceiro grupo composto pelos Eucaliptais, ambientes bastante similares no verão, 

apenas menos semelhantes que as Capoeiras baixas leste e oeste, as localidades mais 

similares em ambas estações. Assumindo que esta semelhança de assembléias, seja mais 

decorrente da estrutura da vegetação, e menos do efeito de colonização dos ambientes 

periféricos (não havia Mata alta próximo à Capoeira baixa da região leste, mas sim da 

região oeste), estes resultados são diferentes dos encontrados por Cody (1993) na 

Austrália, onde a estrutura da vegetação influenciou pouco a diversidade alfa. 

5.2.2.2 Diversidade beta por observações: a estrutura dos dendrogramas de guildas 

Quanto aos agrupamentos baseados em guildas, de forma generalizada para todos 

os dendrogramas, observa-se: 

i) surgem três ou quatro grandes grupos. Na maioria das vezes, três ramos

principais segregados em função dos ambientes de Eucaliptal, Mata e Capoeiras. Em 

outros três dendrogramas de inverno: "D/H", "H", "DG" (Figuras 6, 10, 12), um quarto 

ramo aparece segregando os Eucaliptais dos demais ambientes e entre eles próprios. No 

dendrograma da guilda "D" de verão (Figura 9), a Capoeira baixa ciliar forma um ramo 

separado de todos os outros ambientes. 

ii) Os ambientes, Eucaliptal leste e Mata alta leste, são os mais peculiares

(distintos dos outros), aparecendo sempre nos extremos dos dendrogramas. 

iii) A Mata alta da leste, forma um grupo aparte em todos, menos um

dendrograma: "D/H" no verão (Figura 7), onde também evidencia-se como sendo o 

ambiente mais dissimilar. 

iv) A posição das Capoeiras altas e baixas entre os extremos formados pelos

ambientes de Mata alta e Eucaliptal observada em todos os dendrogramas, sugere que as 

capoeiras representem uma porção intermediária pouco definida em um "continuum" 

ambiental. 

v) Os Eucaliptais por vezes mostram-se similares: "D" no verão, "H" no inverno

(Figuras 9, 10), outras vezes, ainda que agrupados, mostram-se pouco similares: "D/H" 

no verão, "D" no inverno, "DG" no verão (Figuras 7, 8, 13) e contrastando, pode-se 
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também observa-los bastante dissimilares entre si e em relação aos outros ambientes, 

como abordado no item "i" acima. 

vi) A Mata alta da região oeste e a Mata alta ciliar são as matas mais similares

em todos os dendrogramas. 

vii) As maiores similaridades sempre são da Capoeira baixa da leste, em relação

à Capoeiras altas, ou à Capoeira alta ciliar: "D/H" no inverno e no verão, "DG" no verão 

(Figuras 6, 7, 13), ou à Capoeira alta da leste: "D" e "DG" no inverno (Figuras 8, 12), ou 

à Capoeira alta ciliar: "D" no verão, "H" no inverno e verão (Figuras 10, 11 ). 

viii) Dentre as Capoeiras, a Capoeira baixa ciliar é a de maior amplitude de

variação, aparecendo entre as outras capoeiras, mas também como um grupo aparte e 

próximo das matas: "D" e "DG" no verão (Figuras 9, 13). 

Pode-se aventar que: 

Segundo os itens "i"e ''v'', os Eucaliptais possuem assembléias de aves bastante 

peculiares, em relação aos outros ambientes e entre eles próprios. As peculiaridades 

aumentaram no inverno, segregando os Eucaliptais entre si quanto à dieta/hábitat, hábitat 

e distribuição geográfica, aproximando-os ora das Matas altas (EO, havia Matas altas 

próximas), ora das capoeiras (EL, não havia Matas altas próximas). Estas observações 

podem estar associadas: 1) à visitação e/ou colonização das aves provenientes dos 

ambientes de entorno, assim, cada Eucaliptal inserido em uma paisagem de mosaico 

única, apresentaria composição peculiar em uma amostragem não grande em demasia, 2) 

e também ao caráter homogêneo da cultura e simplicidade estrutural dos sub-bosques, 

tornando os Eucaliptais hábitats pouco atrativos. Desta maneira, poucas aves visitariam 

ou estabeleceriam territórios, em conseqüência, quanto à diversidade, algumas 

características notáveis das assembléias observadas nos Eucaliptais são os baixos 

números de espécies e de indivíduos. O fato das maiores dissimilaridades, segregando os 

Eucaliptais entre si, terem ocorrido no inverno, reforça a hipótese que a escassez de 

recursos desta época, aumenta a área utilizada para busca de recursos pelas espécies, 

potencializando o efeito de colonização e/ou deslocamentos sazonais. 

O item "ii" reflete, quanto às guildas utilizadas, a simplicidade da assembléia de 

aves do Eucaliptal leste estudado. Este ambiente não sofria efeito de colonização 
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provinda de Matas altas, pois elas eram ausentes nas proximidades, as fontes 

colonizadoras de sua avifauna eram apenas capoeiras. Opondo-se, a complexidade da 

assembléia posiciona a Mata alta da região leste no extremo inferior dos dendrogramas. 

Esta mata era a de maiores dimensões e devido a este fato a de assembléia mais 

heterogênea, peculiar, e dissimilar em relação às demais Matas altas, o que explica o 

item "iii". 

O item "iv" concorda, e pode ser explicado pela discussão da diversidade alfa 

abaixo (5.2.1.1), sobre a existência de um "continuum" ambiental. O sexto item é 

conseqüência da Mata alta da região oeste e a Mata alta ciliar formarem um único bloco 

contíguo de mata, portanto com composição de espécie similar. Provavelmente, o item 

"vii" deve-se à possibilidade da Capoeira alta leste estar inserida em um contexto de 

paisagem em que predominavam Capoeiras alta, assim sua composição se assemelharia 

a deste último ambiente. Adiciona-se o fato de que muito da amostragem da Capoeira 

alta leste distava pouco da Capoeira baixa leste, o que obviamente, facilita a similaridade 

entre assembléias. A amplitude de variação da Capoeira baixa ciliar citada no último 

item (''viii"), possivelmente deve-se à excepcional riqueza desta localidade, que a torna 

distinta quanto sua assembléia das outras capoeiras, aproximando-a em similaridade a 

ambientes mais complexos em estrutura, como as Matas altas. 

5.2.3 Diversidade Beta: captura, marcação e recaptura 

Os valores cofenéticos obtidos para todos os dendrogramas (Figuras 14 a 23) 

provenientes do método de captura, marcação e recaptura no inverno e verão variaram 

entre os valores: r = 0,88* e r = 0,934*, considerados aceitáveis e bons, indicando que 

no processo de síntese na elaboração dos dendrogramas não houve muita distorção de 

informação das matrizes originais.6 As interações de Mantel resultaram também em altos 

valores de "r", mostrando alta congruência entre as matrizes de Morisita-Horn e as 

matrizes de guildas, 

6 * - Significativo a 1 %.

corroborando a hipótese de que a distribuição das espécies pelos ambientes não é 

aleatória, e mostrando que houve coerência na determinação das guildas, uma vez que 
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elas apresentaram padrões de distribuição em função dos ambientes altamente 

congruentes com os padrões de distribuição qualitativa e quantitativa das espécies. 

Exceto para as correlações entre a diversidade beta ( expressa através dos modelos de M

H), e os modelos taxonômicos que foram baixas, apesar de significativas a 5%. Isto 

mostra que os modelos taxonômicos têm pouca influência na determinação da 

diversidade de Morisita-Horn, sendo indicadores impróprios da estrutura geral das 

assembléias quanto aos aspectos de composição e abundância 

5.2.3.1 Diversidade beta por captura, marcação e recaptura: a estrutura dos 

dendrogramas de Morisita-Horn 

O dendrograma de Morisita-Horn sugere dois ou três grupos principais no 

inverno e dois grupos principais no verão. No dendrograma de inverno (Figura 14), a 

Capoeira alta ciliar ou Capoeira alta leste, aparece segregada como um grande grupo 

aparte, sendo o mais dissimilar. Tal fato, deve-se claramente as 34 capturas de 

Columbina talpacoti (rolinha), aos 7 indivíduos de Ramphocelus carbo (pipira

vermelha) e aos 5 Turdus nudigenis (sabiá-carachué) capturados. Apenas nesta 

localidade, estas duas espécies de borda e áreas antrópicas foram capturadas em tamanha 

abundância. O sabiá é florestal, embora tenha sido observado e capturado nas bordas 

desta mata ciliar. Obviamente, a relação espécie/abundância ímpar de 72 indivíduos em 

18 espécies também teve relevância na segregação deste ambiente no diagrama, a maior 

abundância com a menor riqueza de espécies. Excetuando-se as duas espécies mais 

abundantes, o total de indivíduos foi 31, 

eqüivalente ao penúltimo posto de abundância, se ranqueados os levantamentos em 

todas as localidades no inverno. Apenas as duas redes-neblina mais externas da capoeira 

alta foram responsáveis pelas capturas destas duas espécies de borda. Esta observação 

não reflete apenas o fato que redes dispostas na borda capturam espécies de borda. A 

estrutura da mata nitidamente danificada, composta em sua maioria pela vegetação 

adaptada a viver sobre o rio e áreas brejosas lindeiras, tais como as arbóreas dominantes, 

buriti e açaí, podem ter possibilitado a aproximação das espécies de borda. No outro 

ambiente ciliar estudado, a Mata alta ciliar da região oeste, onde havia esta floresta sobre 
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o no, além da mata ciliar propriamente dita, a ocorrência de espécies de borda foi

menor, apesar de haver redes de borda. 

Tabela 19. Composições e abundâncias encontradas na Mata alta leste (ML) e Mata alta 

ciliar (MC), similaridade do índice de Morisita-Horn de 0,49 (Figura 14). As 

10 espécies em comum estão com asterísco (*). 

Espécies 

Manacus manacus *

ML Espécies 

8 Glaucis hirsuta * 

4 Passerina cyanoides 

Onychorhynchus coronatus * 3 

Ramphocelus carbo *

Manacus manacus *

Onychorhynchus coronatus *

Dendrocinclafuliginosa *

Saltator maximus 

Pyriglena leuconota 

Arremon taciturnus * 

Cercomacra laeta 

Conopophaga roberti 

Glyphorhynchus spirurus 

Myrmotherula axillaris *

Myrmotherula hauxwelli 

Mionectes oleagineus *

Phaethornis superciliosus 

Ramphocelus carbo 

Xenops minutus 

Celeus elegans *

Campylopterus largipennis 

Dendrocincla fuliginosa *

Dysithamnus menta/is 

Glaucis hirsuta *

Lophotriccus galeatus 

Nystalus striolatus 

Pteroglossus bitorquatus 

Piprites chloris 

Phaethornis ruber 

Thamnophilus amazonicus 

Tachyphonus cristatus 

Taraba major* 

Xiphorhynchus guttatus 

Total de indivíduos 

3 

2 

2 
2 

2 

Arremon taciturnus *

Celeus elegans *

2 Claravis pretiosa 

2 Columbina talpacoti 

2 Lathrotriccus euleri 

2 Myrmotherula axillaris *

2 Myiarchus ferox 

2 Myiodinastes maculatus 

Mionectes oleagineus *

1 Oryzoborus angolensis 

Pipra fasciicauda 

Rupornis magnirostris 

Todirostrum fumifrons 

Taraba major* 

Turdus nudigenis 

l Thraupis palmarum

l Xiphorhynchus picus

1 Total de indivíduos
1

1

l

52 

MC 

5 

4 

3 

3 

2 

2 
1 

1 

1 

1 

1 

36 

As duas espécies mais importantes em abundância foram as espécies de borda: o 

beija-flor Glaucis hirsuta (balança-rabo-de-bico-torto) e o R. carbo, cinco e quatro 

indivíduos respectivamente. No extremo inferior do dendrograma, aparece a Mata alta 

oeste, a menor riqueza (n = 18) e a menor abundância (n = 28), além de 4 espécies 

exclusivas. A maior similaridade observa-se entre as Matas altas da leste (riqueza "R" = 

28) e ciliar (R = 23), cujas composições e abundâncias podem ser observadas na Tabela
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19, acima. As espécies O. coronatus (maria-leque) e M. manacus (rendeira) foram 

abundantes em ambas localidades. Apesar da Capoeira alta oeste apresentar composição 

de 27 espécies e 42 indivíduos, que é mais semelhante numericamente da composição da 

Mata alta leste 

Tabela 20. Composições e abundâncias encontradas na Capoeira alta oeste (CAO) e 

Mata alta oeste (MO), similaridade do índice de Morisita-Hom de 0,48. 

(Figura 15) As 8 espécies em comum estão com asterisco(*). 

Espécie 

Pyriglena leuconota *

Arremon taciturnus *

Dendrocincla Juliginosa 
Monasa morphoeus 

Piprites chloris 

Xenops minutus 
Automolus nefipileatus 

Campylopterus largipennis *

Chlorestes notatus *

Dysithamnus mentalis 

Formicívora grisea *

Glyphorhynchus spirurus * 
Myrmotherula menetriesii *

Mionectes oleagineus 
Malacoptila rufa 
Onychorhynchus coronatus 

Rhynchocyclus olivaceus 

Sclerurus mexicanus 

Thamnomanes caesius *

Thryothorus genibarbis 

Taraba major 
Tyranneutes sto/zmanni 
Trogon viridis 

Xiphocolaptes promeropirhynchus 

Total de indivíduos 

CAO 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

I 

l 

32 

Espécie MO 

Pyriglena leuconota * 8 

Myrmotherula axillaris 7 

A"emon taciturnus * 3 
Cercomacra laeta 2 

Formicivora grisea * 2 

Phaethornis superciliosus 2 
Saltator maximus 2 

Thamnomanes caesius * 2 

Campylopterus largipennis *
Chlorestes notatus *

Glyphorhynchus spirurus * 1 

Lophotriccus galeatus 1 

Myiobius atricaudus 

Myrmotherula menetriesií * l 

Pteroglossus inscriptus 1 

Thamnophilus aethiops 

Thamnophilus amazonicus 1 

Total de indivíduos 37 
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(28 espécies, 52 indivíduos), a amostragem nestes ambientes foi menos similar do que as 

amostragens obtidas na ML e MC (23 espécies, 23 indivíduos) citada acima. A razão 

disto recai sobre as composições específicas: 1 O espécies comuns entre MC e ML, 9 

espécies comuns entre ML e CAO, e apenas 6 entre MC e CAO. A Mata alta oeste foi a 

que apresentou menores números, 18 espécies em 28 indivíduos, além de 4 espécies 

exclusivas, em adição, nenhuma outra amostragem indicou Cercomacra /aeta ( chororó

didi), Dysithamnus menta/is (choquinha-lisa) e Thryothorus genibarbis (garrinchão-pai

avô) como as mais abundantes, (três indivíduos de cada uma), estes são os motivos que, 

em conjunto, segregaram esta mata como ramo aparte no dendrograma de inverno. No 

dendrograma de verão (Figura 15), a Mata alta leste mostra-se separada das outras 

localidades devido à grande assembléia resultante da amostragem: 32 espécies e 66 

indivíduos. No inverno, se excluídas as 34 rolinhas da Capoeira alta ciliar leste, a maior 

abundância e riqueza foram obtidas também na Mata alta leste, a maior porção contínua 

de ambiente estudado. A capoeira alta ciliar e a Mata alta ciliar formam um grande ramo 

aparte por suas assembléias serem as menores (CAC: 19 espécies e 28 indivíduos, MC: 

12 espécies e 29 indivíduos), apresentarem apenas 4 espécies comuns, sendo G. hirsuta 

a única espécie abundante nas duas localidades (n =3 indivíduos). Os ambientes mais 

similares quanto às assembléias foram a Capoeira alta oeste e a Mata alta oeste (CAO: 

24 espécies e 32 indivíduos, ML: 17 espécies e 37 indivíduos), com 8 espécies comuns, 

sendo que duas destas estão entre as mais abundantes: Pyriglena /euconota (papa-taóca) 

e o tico-tico-do mato-de-bico-preto (Arremon taciturnus). As composições e 

abundâncias das assembléias destes ambientes encontram-se na Tabela 20, acima. 

Nota-se, que comparativamente com os dendrogramas de Morisita-Hom de 

observações, como as abundâncias obtidas através de redes-neblina são muito menores, 

o acaso (por exemplo, a captura de espécies comuns aos ambientes) assume grande

importância na definição dos agrupamentos, que por sua vez, possibilitariam maior 

capacidade de inferência ambiental se as amostragens pontuais fossem maiores. 

Fenômenos que congregam muitas aves, como a passagem de um bando misto, de uma 

correição de formigas carnívoras, ou a captura de espécies com chamado agonístico que 

atraem outras em direção às redes, podem ter influenciado os resultados, haja visto a 
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sensibilidade do índice para as espécies mais abundantes, cujos números de indivíduos 

foram peculiarmente baixos. 

5.2.3.2 Diversidade beta por captura, marcação e recaptura: a estrutura dos 

dendrogramas de guildas 

Os agrupamentos das assembléias em função das guildas são semelhantes aos 

discutidos acima para o índice de Morisita-Hom (inverno e verão respectivamente), 

exceto pela diferença entre os valores de similaridade e a inversão de colocação entre a 

Mata alta oeste e a Mata alta ciliar nos dendrogramas de inverno (Figuras 14, 16, 18, 

20). De forma geral, parece não haver distinção muito forte entre a Capoeira alta oeste e 

as Matas altas, notadamente em relação à Mata alta oeste, que era um fragmento 

próximo. Fato que atribui valor de conservação à este tipo de Capoeira alta próxima de 

fragmentos de mata, pela disponibilidade de hábitat e conectividade entre populações, 

promovendo à estas, melhor permeabilidade de fluxo gênico ao nível da paisagem. 

5.2.4 Diversidade Beta: ambos os métodos e amostragens 

Os valores cofenéticos obtidos para todos os dendrogramas (Figuras 24 a 28) 

provenientes de ambos os métodos e campanhas variaram entre os valores: r = 0,771 * e r 

= 0,872*, considerados aceitáveis e bons, indicando que no processo de síntese na 

elaboração dos dendrogramas não houve muita distorção de informação das matrizes 

originais.7 As interações de Mantel resultaram também em altos valores de ''r", 

mostrando alta congruência entre a matrizes de Jaccard ( cc) e as matrizes de guildas, 

corroborando a hipótese de que a distribuição das espécies pelos ambientes não é 

aleatória, e mostrando que houve coerência na determinação das guildas, uma vez que 

elas apresentaram padrões de distribuição em função dos ambientes altamente 

congruentes com os padrões de distribuição qualitativa das espécies. Exceto para a 

correlação entre a diversidade beta ( expressa através do modelo de Jaccard), e o modelo 

taxonômico que foi não significativa. Isto mostra que o modelo taxonômico têm pouca 

influência na determinação da similaridade de espécies, sendo indicador impróprio da 

estrutura geral das assembléias quanto a aspectos de composição. 

7 
* - Significativo a 1 %.
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5.2.4.1 Diversidade beta através do dendrograma de Jaccard: ambos os métodos e 

amostragens 

O dendrograma de Jaccard, relativo apenas à similaridade de espécies (Figura 

28), sugere dois grandes grupos principais. Um, o dos ambientes implantados, onde os 

eucaliptais aparecem como os ambientes mais dissimilares entre si e em relação aos 

outros. E outro grande agrupamento reunindo os ambientes nativos, estando este bloco, 

subdividido entre as capoeiras e matas. Apenas a Capoeira alta oeste aparece junto às 

matas. Quanto às capoeiras, o dendrograma sugere que não há muita definição entre 

altas e baixas, sendo o grupo que apresenta a maior amplitude em similaridade: a 

Capoeira baixa ciliar (várzea do rio Tocantins) é o ambiente nativo mais dissimilar de 

todos, entretanto, a Capoeira baixa leste e a Capoeira alta ciliar são os ambientes mais 

semelhantes. Observa-se que a capoeira alta leste e Capoeira alta ciliar eram localidades 

próximas. Tal como, a Capoeira alta oeste em relação à Mata alta oeste, que por sua vez, 

formavam um único bloco com a Mata alta ciliar ( ambas bastante semelhantes em 

composição). Estes três ambientes diferentes, florestais e próximos, mostram-se mais 

semelhantes entre si, a despeito da Mata alta leste, um grande fragmento florestal 

distante e, possivelmente por isso, mais dissimilar em composição. 

5.2.4.2 Diversidade beta através dos dendrogramas de guildas: ambos os métodos e 

amostragens 

A reunião de todos os dados qualitativos aumentou a definição dos ambientes em 

agrupamentos. Tanto, que os dendrogramas de guildas ficaram semelhantes ao de 

Jaccard, acima discutido, excetuando-se os valores de similaridade, e troca de posições 

entre a Capoeira baixa oeste em relação à Capoeira baixa ciliar, no dendrograma de 

distribuição geográfica "DG" (Figura 27). Toda a discussão do dendrograma de Jaccard 

acima, presta-se para a compreensão dos dendrogramas de guildas desta seção. 



5.3 Diversidade alfa 

5.3.1 Diversidade alfa: implicações sobre a sucessão e a sazonalidade 

5.3.1.1 Observações 

90 

O modelo da análise de variância da diversidade de Shannon-Wiener gerado 

(Tabela 16) foi robusto e explicou 90% da variabilidade encontrada, evidenciando as 

diferenças entre ambientes e estações do ano no que concerne às assembléias de aves. 

Os fatores que podem ter influenciado na maior diversidade encontrada no verão 

foram discutidos no item 5 .1.1, acima. A diversidade (H') de aves do Eucaliptal 

diferenciou-se das demais, a diversidade da mata diferiu do Eucaliptal e da Capoeira 

baixa, sendo igual à da Capoeira alta. A diversidade da Capoeira baixa em relação à da 

alta foi homogênea. Considerando que a amostragem não foi balanceada e a estrutura 

dos ambientes diferentes também interfere na contagem do número de espécies e de 

indivíduos, devem ser feitas algumas ressalvas. A amostragem no Eucaliptal foi menor 

aproximadamente 50% em relação às demais. Entretanto, este foi o único ambiente onde 

a curva de descobrimento de espécies aparentemente estabilizou, ( durante os últimos 

cinco dias de atividades apenas três espécies inéditas foram detectadas, e isto está 

associado ao esforço concentrado de todos os observadores trabalhando nos eucaliptais 

com o objetivo de balancear melhor as amostragens no final), indicando que as 

assembléias ali encontradas foram ao menos quanto a composição específica, 

suficientemente amostradas. O ambiente de Capoeira baixa recebeu poucas horas a 

menos de observações em relação à amostragem dos ambientes florestais. Apesar de ser 

mais fácil registrar aves em ambientes abertos, a riqueza de espécies entre esta capoeira 

e os ambientes florestais não diferiu na estatística. Esta peculiaridade de amostragem 

pode ter afetado o número de contatos obtidos, uma vez que o número de contatos foi 

maior e a eqüidade foi significativamente menor na Capoeira baixa em relação aos 

outros hábitats nativos, embora a baixa eqüidade seja uma característica de hábitats 

savânicos reconhecida na literatura (Kricher, 1972; Urban & Smith, 1989). Sendo a 

diversidade e a eqüidade dissimilares entre a Capoeira baixa e a Mata alta, ao contrário 

da riqueza, a justificativa para esta dissimilaridade recai muito sobre o número de 

contatos e sobre a distribuição dos contatos dentre as espécies, pois, embora a riqueza de 
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espécies não tenha diferido estatisticamente, o índice de Shannon-Wiener é sensível à 

variação numérica da composição específica e existência de espécies raras. A 

ponderação sobre a variação conjunta da diversidade e eqüidade sugere a existência de 

um "continuum" ecológico, da Mata alta em direção à Capoeira baixa e ao Eucaliptal. O 

Eucaliptal possui baixa riqueza, mas a uniformidade é similar a dos hábitats florestais. 

Assim, tratando-se de H', a Mata alta seria o ambiente mais rico, as Capoeiras 

alta e baixa seriam os ambientes intermediários, sendo a diversidade da Capoeira baixa 

menor que a da Mata alta e maior que do Eucaliptal. Quanto à uniformidade, observa-se 

algo semelhante, onde os maiores valores são encontrados nos hábitats florestais (CA, 

MA), e o menor na Capoeira baixa. O Eucaliptal seria o ambiente intermediário entre 

hábitats savânicos e florestais. O conceito do "continuum" de Whittak:er (1975): "os 

centros difusos de dispersão de espécies e a ampla sobreposição que apresentam, 

significam que a maioria das comunidades se integram continuamente ao longo dos 

gradientes ambientais, ao invés de formar zonas claramente distintas" ( citado em Austin, 

1985). Em decorrência, a não ser que o meio fisico seja fortemente descontínuo, e que a 

amostragem tenha sido realizada em cada lado de um forte gradiente, usualmente é 

dificil evidenciar diferenças entre os grupos de espécies (Valentin, 2000). Um aspecto 

levantado contra a validade do conceito de "continuum" seria que ele não passa de um 

artefato dos métodos usados (Austin, 1985). Entretanto, o método aqui empregado 

dentre todos os conhecidos, é o que está sujeito a maior interferência da aleatoriedade no 

registro das espécies, por não ter um limite determinado na tomada dos registros. Assim, 

se um método de amostragem mais localizado fosse aplicado e a disposição dos hábitats 

na paisagem não fosse tão disjunta, o esperado seria uma maior distinção demográfica 

das aves dentre os ambientes. O fator que determinou os padrões encontrados foi 

aparentemente em primeira escala a heterogeneidade vertical do hábitat porém, uma 

amostragem onde um maior número de fatores indicativos da complexidade estrutural 

(diâmetro, altura, área basal, volume) pudessem ser discretizados e correlacionados, 

seria o ideal para diminuir o risco de interpretações simplistas e/ou espúrias. 
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5.3.1.2 Captura, marcação e recaptura 

Não houve diferença estatística significativa entre as amostragens de inverno e 

verão e entre a Capoeira alta e a Mata Alta, esta homogeneidade foi sugerida para a 

diversidade de Shannon-Wiener, pela ANOV A e para a riqueza de espécies e eqüidade 

pelo Kruskal-Wallis. Duas hipóteses podem ser levantadas: i) realmente não houve 

diferença, as assembléias de aves do sub-bosque seriam mais estáveis quanto aos efeitos 

da sazonalidade, ii) há heterogeneidade, todavia não foi detectada, ou pela amostragem 

possivelmente ter sido reduzida, ou em virtude da amostragem ter sido desbalanceada. 

com 490 horas/redes (27,98%) a mais nas Matas. Comparativamente com este estudo, 

Novaes utilizou menos horas/redes em cada ambiente, sua pesquisa promoveu valores de 

H' próximos dos de Lovejoy 1974, isto significa que provavelmente a amostragem do 

Maranhão não tenha sido reduzida a ponto de representar de forma inadequada a 

diversidade. 

5.4 Conservação 

Os bandos interespecíficos de forrageio no sub-bosque florestal são fenômenos 

com forte significado adaptativo (Powell, 1985), sugerindo longa história coevolutiva 

das espécies (Munn & Terborgh, 1979) e que determinam a organização (territórios, 

deslocamentos) de grande parcela da avifauna, cujas espécies se envolvem em diferentes 

modos de associação (Munn & Terborgh, 1979, Munn, 1985). A existência e 

composição destes bandos é susceptível aos efeitos da :fragmentação (Bierregaard & 

Lovejoy, 1989), e Stotz (1993) sugeriu que o empobrecimento das espécies componentes 

é uma resposta à alterações ambientais, como a retirada do sub-bosque. Almeida & 

Almeida (1998) propuseram que a existência e composição de bandos mistos de sub

bosque podem ser parâmetros úteis no monitoramento e valorização ambiental de 

reservas. O estudo de Maldonado-Coelho & Marini (2000), também apoia a sugestão 

anterior, mostrando que a riqueza e tamanho dos bandos, diminui com a sazonalidade 

em pequenos fragmentos (1,7 hectares), e que um estágio sucessional mais avançado 

abriga bandos maiores e mais ricos. Assim, é possível admitir que a ocorrência de 

bandos mistos de aves florestais seja um indicador da integridade biológica do ambiente 

e que denote em parâmetro do valor de conservação da área em questão, tal como a 
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ocorrência de espécies seguidoras das correições de formigas carnívoras (Willis & 

Oniki, 1978; 1992), espécies ameaçadas de extinção (Bernardes, 1990), espécies 

pobremente conhecidas e possivelmente ameaçadas de extinção (Oren, 1992), espécies 

endêmicas (Oren, 1992; Gillespie, 2000), espécies de grande tamanho e que requerem 

grandes áreas de vida (Gillespie, 2000), espécies de grandes frugívoros de copa 

florestais (Willis, 1979), e as espécies de aves insetívoras escaladoras de troncos 

florestais (Willis, 1979; Soares & Anjos, 1999), categorias mais vulneráveis à extinção 

e/ou fragmentação florestal, reconhecidas como indicadoras da necessidade de 

conservação. É possível, que espécies grandes e dominantes na hierarquia dentre as 

seguidoras obrigatórias de formigas carnívoras, já tenham se extinguido ou estejam 

ainda mais raras. Tal como, Phlegopsis nigromaculata · (mãe-de-taóca), que poderia 

ocorrer na região estudada, sendo conspícua e às vezes localmente comum (Ridgely & 

Tudor, 1994; Sick, 1997), além de facilmente capturada (obs. pess.), que não foi 

registrada. A única espécie desta categoria detectada foi Dendrocolaptes platyrostris 

(arapaçu-grande), através de uma captura. Contudo, Almeida (1997) observou a 

ocorrência desta espécie aparte de correições durante quatro meses em duas reservas de 

mata semi-descídua em Itatinga-SP. As correições ali eram raras e compostas apenas por 

formigas do gênero Labidus. Desta forma, a ocorrência de D. platyrostris não comprova 

e existência desta categoria dominante em hierarquia. O aparente desaparecimeto destas 

espécies é provavelmente resultado dos impactos de fragmentação e desbaste que 

sofreram as matas. O extremo oeste do Maranhão, uma área de endemismo caracterizada 

por poucas espécies endêmicas (Cracra:ft, 1985; Haffer, 1985), possui avifauna com 

grande valor de conservação, havendo espécies ameaçadas de extinção, potencialmente 

ameaçadas, endêmicas, seguidoras de bandos heteroespecíficos, seguidoras de formigas 

de correição, espécies de grande tamanho e que requerem grandes áreas de vida, grandes 

frugívoros de copa florestais, insetívoros escaladores de troncos florestais. As Capoeiras 

altas e Matas altas são os ambientes mais importantes para a conservação da avifauna 

remanescente que caracterizava as grandes porções contínuas de mata semi-descídua que 

havia na região, principalmente às últimas, por apresentarem maiores números de 

ocorrências e abundâncias de espécies das categorias supracitadas. 
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6 Considerações finais sobre conservação e manejo 

Não foram obtidas diferenças significativas nos parâmetros utilizados para 

análise da diversidade (R, H', J') entre a Mata alta e a Capoeira alta em nenhum dos 

métodos. Os registros de espécies com especial interesse em conservação também são 

notáveis nestes dois ambientes, sendo ambas tipologias claramente responsáveis pela 

manutenção, do que pode-se detectar, de mais valioso quanto a diversidade 

remanescente de aves florestais. Sobretudo, a capacidade da Capoeira alta quando 

próxima de fontes de colonização de espécies florestais (no caso, a Capoeira alta oeste, 

perto de um fragmento de Mata alta) de manter espécies com alta prioridade de 

conservação, mostra que medidas de manejo como a implementação de corredores e 

zonas-tampão poderiam ser viáveis em pequeno prazo de tempo. Salienta-se que de dez 

a quinze anos antes do início dos trabalhos, nenhuma capoeira existia no local, havia 

então plantação de arroz de solo seco. Gascom et al. (1999) mostraram que as espécies 

que evitam os ambientes de entorno dos fragmentos florestais tendem a sofrer declínio 

populacional e a desaparecer, enquanto aquelas, que exploram os ambientes periféricos, 

continuam estáveis ou aumentam em abundância. A avifauna dos eucaliptais da presente 

pesquisa apresentou 87,71% de sua assembléia semelhante em composição com o 

ambiente de Mata alta, e 83,23% das espécies do Eucaliptal foram também encontradas 

em Capoeira baixa e Capoeira alta. Isto significa que na atual condição de paisagem 

fragmentada em mosaico, pelo menos quanto à composição específica, o Eucaliptal com 

sub-bosque incipiente, é colonizado por aves de grande versatilidade ecológica dos 

hábitats florestais e da Capoeira baixa. Uma alternativa de manejo, seria a utilização de 

zonas-tampão para corrigir as irregularidades geométricas no formato das reservas, 

melhorar a conectividade das populações de aves florestais, e diminuir os efeitos de 

borda atuando nas reservas. Estas fuixas de proteção, imediatamente ao redor dos 

fragmentos, seriam dominadas inicialmente por espécies de Eucalyptus, destinadas ao 

uso em serraria e retirados, nunca totalmente, mas sim em desbastes rotativos seletivos, 

assim, dentro de aproximadamente dez ou mais anos, o sub-bosque se desenvolveria e 

mais espécies florestais se beneficiariam ao longo do tempo. Esta sugestão é encontrada 

em Almeida (no prelo), bem como os motivos que apoiam esta alternativa em 
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detrimento dos métodos tradicionais de recomposição da vegetação, utilizando espécies 

exclusivamente nativas. Contudo, um incremento de provisão, providenciado pelo 

plantio de espécies frutíferas e/ou ricas em néctar que produzam principalmente no 

inverno seria importante, em vista das alterações que as assembléias de aves 

apresentaram nesta época de escassez. Visto que, espécies como Guaruba guarouba 

(ararajuba) e (Diopsittaca nobilis) maracanã-nobre, foram observadas saindo das Matas 

altas e consumindo goiabas e muricis em capoeiras adjacentes (com. pess. F. Rõhe). As 

medidas emergenciais de conservação devem também ser dirigidas para o controle de 

caça furtiva e controle de fogo. Tiros nas matas e capoeiras foram ouvidos quase todos 

os dias de pesquisa, uma capivara (Hydrochaeris hydrochaeris) foi encontrada morta e 

descarnada no próprio local em que tora abatida, e o mutum-cavalo (Mitu tuberosa), 

observado por F. Rõhe, também terminou abatido por caçadores. Foi possível distinguir 

três tipos de caçadores: i) os que possuem outros tipos de atividades profissionais e 

caçam apenas nos períodos de folga, sendo a caça apenas uma complementação na 

alimentação, ii) aqueles que caçam para se alimentar sendo os animais silvestres 

recursos importantes, iii) e os profissionais, que sempre caçam para vender e se 

alimentar. A atividade cinegética mostrou-se profundamente arraigada na população, 

sobremaneira quando aos fins-de-semana e fins de tarde, podia-se observar muitos 

caçadores, levando espingardas caseiras, do tipo ''pica-pau", ao se deslocarem pelas 

estradas, a pé ou de bicicleta, em duplas ou sozinhos, apenas às vezes com cães. O 

sistema de agricultura praticado é a "coivara", onde o fogo é utilizado para limpar o 

terreno. Durante o verão de 1997, na segunda campanha, foi observado uma grande 

extensão da Mata alta leste queimada, e mais fogo foi ateado durante a presença da 

equipe em campo. Matas semi-descíduas são facilmente inflamáveis na estação seca e o 

incêndio é de dificil controle, desta maneira, o risco das Matas e Capoeiras altas 

tomarem-se "paliteiros de árvores mortas em pé", como foi observado, é alto e 

permanecerá constante até que um programa de educação ambiental seja desenvolvido 

em prol da população, que precisa ser instruída quanto ao valor e uso dos recursos. Por 

exemplo, uma árvore na borda da Mata alta, que possuía um ninho de Anodorhynchus 

hyacinthinus (arara-azul-grande), foi derrubada por um funcionário munido de moto-
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serra. Os dois filhotes morreram na qued� e isto foi devido ao manejo florestal, uma vez 

que as espécies de Psittacidae que são retiradas da natureza com destino à criação, são 

cuidadosamente retiradas dos ninhos por escaladores, notadamente Amazona spp. ( com. 

pess. F. Rõhe). Também foi notável a retirada de frutos das espécies de palmeiras por 

parte da população. Redford (1992) esclarece quanto a caça demasiada e retirada de 

recursos primários como os frutos, acarretando nas florestas vazias, em virtude do 

comprometimento dos processos de manutenção e regeneração. Em suma, as 

recomendações de manejo e conservação devem ser dirigidas para: i) aumentar as áreas 

de Capoeiras altas e Matas altas; ii) aumentar a conectividade das populações florestais 

entre as reservas florestais; iii) diminuir os efeitos de borda nas reservas; iv) controlar a 

caça; v) minimizar a incidência de incêndios; vi) educar a população quanto ao uso, 

valor e conservação dos recurso naturais; vii) melhorar as condições de vida da 

população, de maneira que o atual uso dos recursos naturais (agricultura itinerante de 

baixo rendimento, as diversas modalidades de caça, e a coleta de frutos) seja 

minimizado; viii) fomentar pesquisas a longo prazo sobre a auto-ecologia das espécies 

ameaçadas. Como o impacto ambiental, promovido pelas madeireiras foi relativamente 

recente, então é provável que devido à resiliência e/ou persistência dos organismos, 

muitas espécies ainda existam, mas com grande risco de se extinguirem em um futuro 

próximo, em vista disto, da excepcional riqueza, e do estado de degradação, é que 

medidas devem ser tomadas prontamente. 



7 CONCLUSÕES 

1) A amostragem da riqueza de espécies é uma estimativa parcial à potencial

variabilidade, não obstante, é representativa quanto à diversificação esperada das formas 

típicas da região evidenciando o caráter de transição entre os domínios do cerrado e da 

Amazônia, além do processo de nordestinização que a avifauna local vem sofrendo. 

2) A diversidade de Shannon-Wiener em nível gama, obtida através de

observações, e estimada através da técnica Jackknife foi fortemente influenciada pela 

sazonalidade. Sendo o verão, a estação das chuvas, a que apresentou maior valor de H', 

fato também demonstrado pela análise de variância. Deve-se parte deste incremento à 

variação da riqueza (R) significativamente maior no verão. 

3) O componente da diversidade, "abundância de indivíduos" obtida através de

capturas com redes-neblina foi mais similar entre Manaus e oeste do Maranhão, do que 

Manaus e Belém, e do que oeste do Maranhão e Belém, sendo que esta última 

apresentou maior abundância de indivíduos em relação ao Maranhão. 

4) As interações de Mantel mostraram congruência entre as matrizes de Morisita

Hom e as matrizes de guildas e a matriz de Jaccard e as matrizes de guildas, 

corroborando a hipótese de que a distribuição das espécies pelos ambientes não é 

aleatória, e indicando que houve coerência na determinação das guildas, uma vez que 

elas apresentaram padrões de distribuição em função dos ambientes, altamente 

congruentes com os padrões de distribuição qualitativa/quantitativa e qualitativa das 



98 

espécies. Isto aplica-se aos dois métodos de inventário, nas duas estações. Exceto para as 

observações de inverno. 

5) As guildas propostas "explicaram" a variabilidade em nível beta entre 80% e

98%, exceto para a amostragem realizada através de observações na estação seca, onde 

as interações de Mantel diminuíram e as relações de congruência explicaram apenas de 

40,7% a 51,4% da variabilidade expressa pelas matrizes de Morisita-Horn e Jaccard. 

6) As matrizes taxonômicas mostraram-se indicadores impróprios da estrutura

geral das assembléias quanto aos aspectos de composição (índice de Jaccard) e 

composição e abundância (índice de Morisita-Horn). 

7) As Matas altas, fragmentadas e desbastadas seletivamente, foram os ambientes

mais dissimilares entre si e em relação aos outros ambientes, ponderando quanto aos 

parâmetros composição de espécies e abundância de indivíduos (índice de Morisita

Horn), segundo dados obtidos através de observações. 

8) Os Eucaliptais foram os ambientes mais dissimilares entre si e em relação aos

outros ambientes, quanto à composição das guildas e composição específica ( índice de 

Jaccard). 

9) Não houve clara segregação entre Capoeiras altas e baixas quanto aos

parâmetros composição de espécies e abundância de indivíduos (índice de Morisita

Horn), guildas e composição específica (índice de Jaccard). 

10) O parâmetro eqüidade das assembléias de aves, foi maior na Capoeira baixa

em relação aos demais ambientes, exceto os Eucaliptais. A eqüidade não variou com a 

sazonalidade. 
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11) A diversidade de aves (H') da Mata alta foi maior do que as diversidades da

Capoeira baixa e dos Eucaliptais, ambientes menos complexos em estrutura. Tal qual a 

diversidade de aves da Capoeira alta em relação à dos Eucaliptais. A diversidade foi 

menor nos Eucaliptais em relação aos outros ambientes. 

12) A avifauna do extremo oeste do Maranhão possui grande valor de

conservação. A conservação das Capoeiras altas e Matas altas são os ambientes mais 

importantes para tal objetivo, principalmente às últimas. 

13) Medidas de conservação devem ser adotadas com urgência, haja visto a

excepcional riqueza avifaunística ainda pouco explorada, e o estado de degradação 

ambiental dos remanescentes de floresta semi-descídua. 



ANEXOS 
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Tabela 1. Relação quantitativa de espécies observadas 

Eucalipto Cap. Baixa Cap. Alta Mata Alta Total (gama) 

Espécies A N A N A N A N A N 

Crypturellus soui 0,052 3 0,12 11 0,26 30 0,10 11 0,147 55 

Crypturellus undulatus r 
0,02 2 0,005 2 

Crypturellus parvirostris * 0,604 35 
4 

0,49 46 0,16 18 0,10 11 0,294 110 

Crypturellus tataupa r 
0,02 2 0,005 2 

Rhynchotus rufescens r 
0,01 0,003 

Phalacrocorax brasilianus r 
0,02 2 0,005 2 

Anhinga anhinga r 
0,01 0,003 1 

Ardea cocai r 
0,01 1 0,003 l 

Casmerodius a/bus r 
0,02 2 0,005 2 

Butorides striatus r 
0,02 2 0,005 2 

Pilherodius pileatus r 

0,03 3 0,008 3 

Tigrisoma lineatum r 
0,02 2 0,005 2 

Botaurus pinnatus r 
0,01 0,003 l 

Ciconia maguari r 0,02 2 0,005 2 

Coragyps atratus * 0,22 21 0,32 3615 0,11 12 0,184 69 

Cathartes aura 0,12 11 0,03 3 0,13 14 0,075 28 

Cathartes burrovianus 0,05 5 0,013 5 

Anhima cornuta 0,01 0,04 4 0,013 5 

Elanus leucurus r 
0,01 0,003 l 

Gampsonyx swainsonii r 0,01 0,003 l 

Elanoides forficatus 0,07 7 0,019 7 

Leptodon cayanensis r 
0,01 0,003 1 

Ictinia plumbea 0,02 2 0,13 15 0,04 4 0,056 21 

Buteo brachyurus 0,05 5 0,01 1 0,016 6 

Asturina nítida 0,035 2 0,05 5 0,06 7 0,07 7 0,056 21 

Rupornis magnirostris 0,380 22 0,11 10 0,08 9 0,03 3 0,118 44 

Leucopternis sp. 
r 

0,01 0,003 1 

Buteogallus meridionalis r 
0,02 2 0,01 1 0,008 3 

Buteogallus urubitinga 0,02 2 0,02 2 0,01 l 4 

Geranospiza caerulescens r 
0,01 0,003 1 

Herpetotheres cachinnans 0,04 4 0,12 14 0,04 4 0,059 22 

Daptrius ater 0,02 2 0,03 3 0,013 5 

Daptrius americanus 0,07 8 0,021 8 

Milvago chimachima r 
0,017 0,01 l 0,005 2 

Polyborus plancus 0,08 8 0,021 8 

Falco rufigularis r 
0,01 0,01 0,005 2 

Falco sp. 0,017 0,04 5 0,016 6 

Ortalis superciliaris * 0,70 66 0,28 32 0,48 52 
8 

0,401 150 
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Tabela 1. Relação quantitativa de espécies observadas 

Eucalipto Cap. Baixa Cap. Alta Mata Alta Total (gama) 

Espécies A N A N A N A N A N 

Penelope superciliaris 0,05 6 0,04 4 0,027 10 

Penelope pileata 
r 

0,01 1 0,003 l 

Penelope sp. 0,03 3 0,008 3 

Opisthocomus hoazin 
r 

0,03 3 0,008 3 

Porzana albicol/is 0,02 2 0,04 4 0,016 6 

Laterallus viridis 0,46 44 O, 11 12 0,150 56 

Jacana jacana 0,02 2 0,05 6 0,021 8 

Hoploxypterus cayanus 
r 

0,02 2 0,005 2 

Phaetusa simplex 
r 

0,01 0,003 

Rhynchops niger 0,13 12 0,032 12 

Columba speciosa 0,03 3 0,01 0,011 4 

Columba cayennensis r 0,01 1 0,003 

Columba subvinacea 0,017 l 0,03 3 0,03 3 0,05 5 0,032 12 

Columba plumbea 0,07 7 0,29 33 0,08 9 0,131 49 

Zenaida auriculata 
r 

0,01 1 0,01 1 0,005 2 

Columbina talpacoti * 1,104 64
2 

4,87 461
1 

l, 15 131 
3 

0,22 24 1,817 680
1 

Columbina picui 
r 

0,02 2 0,005 2 

Claravis pretiosa 0,11 10 0,027 10 

Scardafella squammata 0,07 7 0,01 1 0,06 6 0,037 14 

Leptotila verreauxi 0,242 14 0,72 68 0,29 33 0,16 17 0,353 132 

Leptotila ruf axilla 0,017 1 0,10 9 0,01 0,05 5 0,043 16 

Leptotila sp. 0,052 3 0,02 2 0,04 5 0,02 2 0,032 12 

Geotrygon montana 0,04 4 0,011 4 

Guaruba guarouba 0,05 5 0,013 5 

Aratinga leucophthalmus 0,04 4 0,011 4 

Aratinga s. jandaya * 0,086 5 2,39 226
4 

1,78 203 1 
0,26 28

21 
1,235 462

2 

Aratinga aurea 0,16 18 0,048 18 

Pyrrhura per/ata * 1,38 148 l 0,396 148 

Pyrrhura piela 0,18 19 0,051 19 

Forpus xanthopterigyus 0,01 l 0,06 6 0,019 7 

Brotogeris chiriri 0,05 5 0,09 10 0,19 20 0,094 35 

Pionus menstruus 0,02 2 0,05 5 0,019 7 

Pionus maximiliani 0,01 0,10 li 0,032 12 

Amazona amazonica * 0,017 0,38 36 0,70 80
9 

0,33 35 15 
0,406 152 

Amazona farinosa * 0,02 2 0,04 4 0,66 71 5 
0,206 77 

Coccyzus euleri r 
0,01 0,003 l 

Piaya cayana 0,05 5 0,12 14 0,21 23 0,112 42 

Piaya minuta 0,07 7 0,02 2 0,06 6 0,040 15 
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Tabela 1. Relação quantitativa de espécies observadas 

Eucalipto Cap. Baixa Cap. Alta Mata Alta Total (gama) 

Espécies A N A N A N A N A N 

Crotophaga ani * 0,414 24 5 
2,42 229 3 

l,07 122 4 
0,43 46 9 

1,125 421 3 

Crotophaga major 0,08 8 0,09 10 0,04 4 0,059 22 

Guira guira 
r 

0,01 1 0,003 1 

Tapera naevia 0,069 4 0,35 33 0,14 16 0,03 3 0,150 56 

Tyto alba 
r 

0,017 l 0,003 

Otus cho/iba 0,035 2 0,06 6 0,03 3 0,01 1 0,032 12 

Glaucidium brasi/ianum 
r 

0,02 2 0,005 2 

Nyctibius griseus 0,05 6 0,016 6 

Chordei/es acutipennis 0,04 4 0,011 4 

Nyctidromus albico//is 0,052 3 0,22 21 0,07 8 0,12 13 0,120 45 

Caprimulgus parvulus 0,104 6 0,01 0,019 7 

Chaetura sp. * 0,12 14 0,28 3019 0,118 44 

Panyptila cayennensis * 0,29 31 18 
0,083 31 

Glaucis hirsuta r 0,01 1 0,003 1 

Phaethornis superciliosus 0,03 3 0,01 0,06 6 0,027 10 

Phaethornis ruber 
r 

0,01 1 0,003 l 

Phaethornis sp. 0,01 0,02 2 0,21 23 0,069 26 

Campylopterus largipennis 0,069 4 0,02 2 0,016 6 

Anthracothorax nigricollis 0,01 l 0,03 3 0,011 4 

Chrysolampis mosquitus 
r 

0,01 1 0,003 1 

Lophornis sp. 
r 

0,01 0,003 

Thalurania furcata 
r 

0,01 0,003 1 

Hylocharis cyanus 0,01 0,08 9 0,027 10 

Amazilia versicolor 0,01 0,03 3 0,01 l 4 

Topaza pella 
r 

0,01 0,003 l 

Heliothryx aurita 
r 

0,03 3 0,008 3 

Heliomaster longirostris 
r 

0,01 I 0,01 1 0,005 2 

Trogon viridis 0,05 6 0,20 22 0,075 28 

Trogon violaceus 0,07 8 0,021 8 

Trogon sp. 0,08 9 0,05 5 0,037 14 

Ceryle torquata 0,03 3 0,06 7 0,03 3 0,035 13 

Chloroceryle amazona 0,03 3 0,04 4 0,019 7 

Chloroceryle americana 
r 

0,02 2 0,005 2 

Chloroceryle inda 
r 

0,02 2 0,005 2 

Chloroceryle aenea 
r 

0,02 2 0,005 2 

Momotus mamata 0,15 17 0,07 7 0,064 24 

Brachygalba lugubris 0,02 2 0,02 2 0,011 4 
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Tabela 1. Relação quantitativa de espécies observadas 

Eucalipto Cap. Baixa Cap. Alta Mata Alta Total (gama) 

EsEécies A N A N A N A N A N 

Galbula ruficauda 0,14 13 0,01 0,05 5 0,051 19 

Galbula sp. 0,01 1 0,003 1 

Notharchus macrorhynchus r 

0,02 2 0,005 2 

Notharchus tectus r 

0,01 0,003 l 

Bucco tamatia ' 0,01 0,003 l 

Nystalus chacuru r 

0,03 3 0,008 3 

Nystalus striolatus 0,01 0,01 l 0,03 3 0,013 5 

Malacoptila rufa r 

0,01 1 0,003 1 

Monasa spp. 0,11 10 0,04 4 0,13 14 0,075 28 

Chelidoptera tenebrosa 0,19 22 0,02 2 0,064 24 

Pteroglossus aracari * 0,03 3 0,25 29 0,31 3316
0,174 65 

Pteroglossus inscriptus 0,09 10 0,13 14 0,064 24 

Pteroglossus bitorquatus 0,04 4 0,11 12 0,043 16 

Ramphastos vitellinus * 0,09 10 0,28 30 19 0,107 40 

Ramphastos tucanus 0,08 9 0,20 21 0,080 30 

Picumnus cirratus 0,04 4 0,011 4 

Picumnus sp. 0,04 4 0,01 l 0,06 6 0,029 11 

Colaptes melanochloros 0,06 6 0,01 1 0,019 7 

Piculus jlavigula r 

0,01 0,01 1 0,005 2 

Dryocopus lineatus 0,13 12 0,30 34 0,09 10 0,150 56 

Melanerpes cruentatus 0,11 12 0,06 6 0,048 18 

Melanerpes candidus 0,04 4 0,02 2 0,016 6 

Veniliornis passerinus 0,03 3 0,21 24 0,12 13 0,107 40 

Campephilus rubricollis 0,02 2 0,02 2 0,011 4 

Taraba major 0,13 12 0,13 15 0,11 12 0,104 39 

Sakesphorus luctuosus r 

0,03 3 0,008 3 

Thamnophilus doliatus 0,19 18 0,048 18 

Thamnophilus palliatus * 0,25 24 0,14 16 0,30 32 17 0,192 72 

Thamnophilus punctatus 0,05 5 0,16 18 0,02 2 0,067 25 

Thamnophilus amazonicus 0,03 3 0,03 3 0,016 6 

Thamnophilus sp. 0,14 13 0,12 14 0,04 4 0,083 31 

Dysithamnus mentalis 0,02 2 0,04 4 0,05 5 0,029 11 

Thamnomanes caesius 0,02 2 0,05 5 0,019 7 

Myrmotherula axillaris 0,03 3 0,12 13 0,043 16 

Myrmotherula hauxwelli ' 0,01 1 0,003 

Myrmotherula sp. 0,02 2 0,005 2 

Formicivora rufa ' 0,01 l 0,003 1 

Formicívora grisea 0,03 3 0,22 25 0,14 15 0,115 43 
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Tabela 1. Relação quantitativa de espécies observadas 

Eucalipto Cap. Baixa Cap. Alta Mata Alta Total (gama) 

Espécies A N A N A N A N A N 

Cercomacra cinerascens r 0,02 2 0,005 2 

Cercomacra laeta * 0,10 11 0,27 
29 20 

0,107 40 

Pyriglena leuconota * 0,33 38 14 0,52 56 7 
0,251 94 

Se/ateria naevia 0,02 2 0,02 2 0,011 4 

Formicarius analis 0,01 l 0,05 5 0,016 6 

Conopophaga roberti r 0,01 0,003 l 

Furnarius leucopus 0,06 6 0,016 6 

Synallaxis fronta/is 0,017 l 0,08 8 0,17 19 0,075 28 

Synallaxis albescens r 0,01 1 0,003 1 

Synallaxis gujanensis r 0,03 3 0,008 3 

Synallaxis sp. 0,01 0,05 6 0,03 3 0,027 10 

Certhiaxis cinnamomea 0,21 20 0,053 20 

Cranioleuca vulpina 0,16 15 0,040 15 

Philydor sp. r 0,03 3 0,008 3 

Automolus sp. r 0,01 0,003 l 

Xenops minutus 0,01 0,04 4 0,013 5 

Sclerurus sp. 0,01 1 0,003 1 

Dendrocincla Juliginosa 0,02 2 0,02 2 0,011 4 

Sittasomus griseicapillus r 0,02 2 0,005 2 

Glyphorhynchus spirurus r 0,02 2 0,005 2 

Xiphorhynchus picus 0,06 6 0,04 4 0,11 12 0,059 22 

Xiphorhynchus guttatus 0,02 2 0,02 2 0,011 4 

Xiphorhynchus spixii r 0,01 1 0,003 1 

Lepidocolaptes albolineatus 0,04 4 0,011 4 

Camptostoma obsoletum 0,25 24 0,24 27 0,19 20 0,190 71 

Elaenia jlavogaster 0,017 1 0,20 19 0,06 7 0,02 2 0,078 29 

Elaenia sp. 0,11 10 0,027 10 

Euscarthmus meloryphus r 0,03 3 0,008 3 

Mionectes oleagineus 0,01 0,07 7 0,021 8 

Leptopogon amaurocephalus 0,035 2 0,04 4 0,016 6 

Hemitriccus striaticollis r 0,03 3 0,008 3 

Hemitriccus margaritaceiventer 0,09 10 0,027 10 

Todirostrum cinereum 0,10 9 0,13 15 0,01 1 0,067 25 

Todirostrum maculatum 0,21 20 0,02 2 0,03 3 0,067 25 

Todirostrum fumifrons 0,02 2 0,06 7 0,03 3 0,032 12 

Todirostrum sp. 0,02 2 0,02 2 0,011 4 

Rhynchocyclus olivaceus r 0,01 1 0,003 1 

Tolmomyias sulphurescens 0,017 1 0,04 4 0,06 6 0,029 11 
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Tabela 1. Relação quantitativa de espécies observadas 

Eucalipto Cap. Baixa Cap. Alta Mata Alta Total (gama) 

Espécies A N A N A N A N A N 

Tolmomyias jlaviventris 0,052 3 0,03 3 0,05 6 0,11 12 0,064 24 

Platyrinchus mystaceus 
r 

0,01 l 0,003

Platyrinchus saturatus 
r 

0,01 l 0,003 l 

Onychorhynchus coronatus 0,06 6 0,016 6 

Myiophobus fasciatus 
r 

0,01 0,003 I 

Fluvico/a nengeta 0,04 4 0,011 4 

Co/onia colonus 0,02 2 0,06 6 0,021 8 

Attila spadiceus 0,02 2 0,05 5 0,019 7 

Myiarchus ferox 0,104 6 0,21 20 0,15 17 0,12 13 0,150 56 

Myiarchus tyrannulus 0,01 l 0,04 4 0,013 5 

Myiarchus swainsoni 0,02 2 0,04 4 0,016 6 

Philohydor lictor 0,01 0,03 3 0,011 4 

Pitangus sulphuratus * 1,070 62 3 1,24 117 8 
0,82 93 7 

0,42 45 lO 
0,847 317 8 

Megarhynchus pitangua 0,06 6 0,12 14 0,05 5 0,067 25 

Myiozetetes cayanensis * 0,069 4 0,52 49 0,47 
54 10 

0,27 29 19 
0,363 136 

Myiozetetes similis 
r 

0,01 l 0,003 

Legatus leucophaius 
r 0,01 1 0,003 1 

Myiodynastes maculatus 0,242 14 0,24 23 0,30 34 0,09 10 0,216 81 

Empidonomus varius 0,052 3 0,14 13 0,16 18 0,02 2 0,096 36 

Tyrannus me/ancholicus * 1,242 72
1 

1,94 184 5 
0,96 110 6 

0,38 41 12 1,088 407 4 

Pachyramphus viridis 0,06 6 0,016 6 

Pachyramphus polychopterus 0,04 4 0,03 3 0,04 4 0,029 11 

Pachyramphus rufus 
r 

0,02 2 0,005 2 

Tityra cayana 
r 0,01 1 0,003 1 

Tityra semifasciata 0,01 1 0,14 15 0,043 16 

Tityra inquisitor r 0,02 2 0,005 2 

Pipra rubrocapilla 
r 0,01 1 0,003 1 

Chiroxiphia pareola 0,02 2 0,24 26 0,075 28 

Manacus manacus 0,02 2 0,18 19 0,056 21 

Schiffornis turdinus 0,07 8 0,021 8 

Lipaugus vociferans 0,03 3 0,13 14 0,045 17 

Querula purpura/a * 0,02 2 0,06 7 0,37 40 13 0,131 49 

Piprites ch/oris 
r 0,03 3 0,008 3 

Tachycineta albiventer 
r 

0,02 2 0,005 2 

Phaeoprogne tapera 0,13 12 0,032 12 

Progne chalybea 0,15 16 0,043 16 

Stelgidopteryx ruficollis 0,32 30 0,22 25 0,07 8 0,168 63 

Campilorhynchus turdinus 0,17 19 0,051 19 
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Tabela 1. Relação quantitativa de espécies observadas 

Eucalipto Cap. Baixa Cap. Alta Mata Alta Total (gama) 

Espécies A N A N A N A N A N 

Donacobius atricapillus * 0,41 39 0,34 39 13 
0,19 20 0,262 98 

Thryothorus genibarbis * 0,15 14 0,18 21 0,33 3515 
0,187 70 

Thryothorus leucotis 0,63 60 0,24 27 0,233 87 

Thryothorus sp. 0,02 2 0,02 2 0,011 4 

Troglodytes aedon 0,63 60 0,01 0,07 7 0,182 68 

Microcerculus marginatus 
r 

0,01 1 0,003 l 

Ramphocaenus melanurus 0,03 3 0,03 3 0,016 6 

Polioptila plumbea 0,04 4 0,011 4 

Turdus amaurochalinus 0,224 13 0,27 26 0,19 22 0,01 0,166 62 

Turdus leucomelas 0,035 2 0,03 3 0,13 15 0,07 8 0,075 28 

Turdus nudigenis 0,086 5 0,02 2 0,01 0,01 1 0,024 9 

Turdus sp. 0,224 13 O,ll 10 0,01 1 0,064 24 

Mimus saturninus 0,12 11 0,029 11 

Cyclarhis gujanensis 0,20 19 0,27 31 0,09 10 0,160 60 

Vireo olivaceus 0,04 4 0,05 6 0,06 6 0,043 16 

Hylophilus pectoralis 0,10 9 0,11 13 0,02 2 0,064 24 

Geothlypis aequinoctialis 0,04 5 0,013 5 

Granatellus pelzeni r 0,02 2 0,005 2 

Basileuterus flaveolus 0,06 7 0,019 7 

Coereba jlaveola 0,01 l 0,04 4 0,013 5 

Schistochlamys melanopis 0,04 4 0,04 4 0,021 8 

Cissopis leveriana * 0,052 3 0,29 27 0,46 52 11 
0,24 26 0,289 108 

Hemithraupis guira 0,04 5 0,07 7 0,032 12 

Nemosia pileata 
r 

0,02 2 0,005 2 

Tachyphonus cristatus 0,09 IO 0,027 10 

Tachyphonus luctuosus * 0,06 6 0,08 9 0,39 42 11 
0,152 57 

Tachyphonus rufus 0,18 17 0,24 27 0,17 18 0,166 62 

Ramphocelus carbo * 0,069 4 1,56 148 6 
0,98 112 5 

0,61 66 6 
0,882 330 

7 

Thraupis episcopus * 0,121 7 0,80 76 0,76 87 8 
0,69 74

4 
0,652 244 9 

Thraupis palmarum * 0,121 7 l,25 118 7 
1,20 137 2 

0,71 76 3 
0,903 338 6 

Thraupis sp. 0,190 11 0,53 50 0,11 12 0,195 73 

Euphonia chlorotica 0,13 12 0,01 1 0,02 2 0,040 15 

Euphonia violacea r 0,01 1 0,003 l 

Euphonia cayennensis r 0,01 0,003 1 

Tangara cayana 
r 

0,01 0,02 2 0,008 3 

Conirostrum speciosum 
r 

0,02 2 0,005 2 

Volatiniajacarina * 0,3 I 1 18 3,51 332 2 
0,32 3616

0,06 6 1,048 392 5 

Sporophi/a lineola 0,43 41 0,01 0,ll2 42 
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Tabela 1. Relação quantitativa de espécies observadas 

Eucalipto Cap. Baixa Cap. Alta Mata Alta Total (gama) 

Espécies A N A N A N A N A N 

Sporophi/a nigrico/lis 0,035 2 0,24 23 0,21 24 0,02 2 0,136 51 

Sporophi/a sp. 0,26 25 0,14 16 0,06 6 0,126 47 

Oryzoborus ango/ensis 
r 

0,01 0,003 

Arremon taciturnus 
r 

0,03 3 0,008 3 

Caryothraustes canadensis 0,05 6 0,05 5 0,029 11 

Pitylus grossus 0,02 2 0,09 10 0,032 12 

Saltator maximus 0,12 11 0,18 21 0,20 22 0,144 54 

Saltator coerulescens 0,55 52 0,23 26 0,08 9 0,233 87 

Saltator atricol/is 0,04 4 0,011 4 

Saltator sp. 0,04 5 0,02 2 0,019 7 

Passerina cyanoides 
r 

0,01 1 0,003 

Psarocolius decumanus * 0,69 65 0,38 
43 12 

1,09 117 2 
0,601 225 lO 

Cacicus cela * 0,035 2 0,08 8 0,32 3617
0,34 37 14 

0,222 83 

Icterus cayanensis 0,069 4 0,07 8 0,04 4 0,043 16 

lcterus jamacaii 0,38 36 0,30 34 0,1 I 12 0,219 82 

Gnorimopsar chopi 0,03 3 0,02 2 0,013 5 

Scaphidura oryzivora 
r 

0,01 0,003 

Índice total de abundância: 7,885 37,48 24,16 21,24 24,17 

To tal de espécies: 42 143 166 180 266 

Total de contatos: 457 3549 2754 2283 9044 

Convenções: 
A - abundância, N - número de contatos, 
r - espécie rara: 1, 2, ou 3 indivíduos no cômputo total (nível gama), 
(*) - espécie abundante em pelo menos um tipo de ambiente e/ou no nível gama, 
valores em negrito indicam as maiores abundância (níveis alfa e gama), 
valores sobre-escritos indicam a posição no ranque de abundância (níveis alfa e gama). 
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Tabela 2. Relação quantitativa de espécies capturadas e recapturadas 

Capoeira Alta Mata Alta Total (gama) 

Espécies A N R A N R A N 

Rupornis magnirostris 
r 

0,057 l 0,0003

Columbina talpacoti * 2,696 34
1 

3 0,057 l 0,0116 35 l 

Claravis pretiosa 
r 

0,057 0,0003

Glaucis hirsuta * 0,397 5
4 

1 0,571 10 5 
4 0,0050 15 

5 

Phaethornis superciliosus 0,228 4 0,0013 4 

Phaethornis ruber 0,079 l 0,057 l 0,0007 2 

Campylopterus largipennis 0,238 3 0,171 3 0,0020 6 

Chlorestes notatus 0,079 0,057 1 0,0007 2 

Thalurania furcata 0,228 4 0,0013 4 

Trogon viridis r 
0,079 0,0003

Chloroceryle americana 
r 

0,079 0,0003

Chloroceryle inda 
r 

0,079 1 0,0003 1 

Momotus momota 0,238 3 0,0010 3 

Brachygalba lugubris 0,286 5 0,0017 5 

Galbula cyanicollis 0,079 0,057 0,0007 2 

Galbula ruficauda 
r 

0,079 0,0003

Nystalus striolatus r 0,057 0,0003 1 

Malacoptila rufa 
r 

0,079 0,0003 l 

Monasa morphoeus 0,159 2 0,0007 2 

Pteroglossus inscriptus 0,079 0,057 1 0,0007 2 

Pteroglossus bitorquatus 
r 

0,057 0,0003

Picumnus exilis r 0,057 1 0,0003

Celeus elegans 0,114 2 0,0007 2 

Taraba major 0,079 0,171 3 0,0013 4 

Thamnophilus palliatus 
r 

0,079 0,0003 ] 

Thamnophilus punctatus 
r 

0,079 0,0003

Thamnophilus aethiops 0,171 3 0,0010 3 

Thamnophilus amazonícus 0,171 3 0,0010 3 

Dysithamnus menta/is * 0,079 0,400 7 l 0,0027 8
9 

Thamnomanes caesius 0,079 0,171 3 2 0,0013 4

Myrmotherula axillaris * 0,079 0,685 12
4 

0,0043 13 
6 

Myrmotherula hauxwelli 0,343 6 0,0020 6 

Myrmotherula menetriesii 0,079 0,057 l 0,0007 2 

Formicívora grisea 0,159 2 0,114 2 0,0013 4 

Cercomacra cinerascens 
r 

0,057 1 0,0003

Cercomacra laeta * 0,457 87 0,0027 8
9 

Cercomacra sp. 
r 

0,079 0,0003 1 

Pyriglena leuconota * 0,555 73 1 0,914 16 
2 

3 0,0076 23 3 



Tabela 2. Relação quantitativa de espécies capturadas e recapturadas 

Espécies 

Hylophylax poecilonota 

Conopophaga roberti 

Synallaxis sp. 

Philydor ruficaudatus ' 

Automolus infuscatus r 

Automolus rufipileatus *

Xenops minutus 

Sclerurus mexicanus 

Dendrocinclafuliginosa *

Dendrocincla merula ' 

Glyphorhynchus spirurus 

Xiphocolaptes promeropirhynchus ' 

Dendrocolaptes platyrostris ' 

Xiphorhynchus picus *

Xiphorhynchus guttatus 

Xiphorhynchus spixii r 

Lepidocolaptes albolineatus ' 

Camptostoma obsoletum ' 

Phaeomyias murina r 

Myiopagis gaimardii ' 

Mionectes oleagineus *

Lophotriccus galeatus 

Hemitriccus striaticollis ' 

Todirostrum fumifrons ' 

Rhynchocyclus olivaceus 

Tolmomyias sulphurescens ' 

Tolmomyias jlaviventris 

Onychorhynchus coronatus *

Terenotriccus erythrurus ' 

Myiobius atricaudus 

Lathrotriccus euleri 

Attila spadiceus ' 

Myiarchus ferox 

Philohydor lictor ' 

Pitangus sulphuratus 

Megarhynchus pitangua r 

Myiodynastes maculatus ' 

Empidonomus varius ' 

Capoeira Alta 

A N R 

0,238 3 

0,159 2 

0,079 

0,317 4 
5 

0,238 3 

0,079 1 

0,397 5 
4 

0,079 1 

0,079 l

0,317 4 
5 

0,079 

0,079 

0,079 l 

0,238 3 

0,079 

0,079 

0,159 2 

0,079 1 

0,079 

0,079 

0,079 l

0,238 3 

0,079 

0,079 

1 

Mata Alta 

A N 

0,114 2 

0,114 2 

0,057 

0,400 7 

0,286 5 

0,057 l

0,228 4 

0,057 l

0,114 2 

0,057 1 

0,057 

0,057 

0,057 l

0,742 13
3 

0,286 5 

0,057 

0,114 2 

0,057 l

0,114 2 

0,685 12 
4 

0,057 

0,057 

0,057 l

0,057 

0,057 

0,057 l 

R 

Total (gama) 

A N 

0,0007 2 

0,0017 5 

0,0007 2 

0,0003 1 

0,0003 I 

0,0013 4 

0,0033 10 
7 

0,0003 1 

0,0033 10 
7 

0,0003 

0,0017 5 

0,0003 1 

0,0003 l 

0,0020 6 

0,0007 2 

0,0003 1 

0,0003 1 

0,0003 

0,0003 

0,0003 1 

0,0053 16 
4 

0,0017 5 

0,0003 

0,0003 1 

0,0010 3 

0,0003 1 

0,0013 4 

0,0043 13 
6 

0,0003 1 

1 0,0003 

0,0007 2 

0,0003 1 

0,0007 2 

0,0003 I 

0,0010 3 

0,0003 1 

0,0003 1 

0,0003 

109 
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Tabela 2. Relação quantitativa de espécies capturadas e recapturadas 

Capoeira Alta Mata Alta Total (gama) 

Espécies A N R A N R A N 

Pachyramphus polychopterus 0,159 2 0,0007 2 

Pipra fasciicauda 0,114 2 0,0007 2 

Chiroxiphia pareola 0,079 0,228 4 0,0017 5 

Manacus manacus * 0,317 45 l 1,256 22 l 0,0086 26 
2 

Tyranneutes stolzmanni 
r 0,079 1 0,0003 

Piprites chloris 0,159 2 0,114 2 0,0013 4 

Donacobius atricapillus 
r 0,079 0,0003 l 

Thryothorus genibarbis 0,079 0,171 3 0,0013 4 

Microcerculus marginatus 
r 0,057 0,0003 

Turdus leucomelas 0,159 2 0,0007 2 

Turdus nudigenis * 0,555 7 3 0,114 2 0,0030 9 8 

Cyclarhis gujanensis 0,159 2 0,0007 2 

Tachyphonus cristatus 
r 0,057 1 0,0003 

Tachyphonus luctuosus 0,114 2 0,0007 2 

Tachyphonus rufus 0,159 2 0,0007 2 

Ramphocelus carbo * 0,634 8
2 0,457 8

7 
l 0,0053 16 

4 

Thraupis episcopus 0,238 3 0,0010 3 

Thraupis palmarum * 0,397 5
4 0,057 0,0020 6 

Volatinia jacarina 
r 0,079 1 0,0003 I 

Sporophila nigricollis 0,238 3 0,0010 3 

Sporophila sp. 0,079 0,0003 1 

Oryzoborus angolensis r 0,057 0,0003 l 

Tiaris fuliginosa r 0,079 l 0,0003 

Arremon taciturnus * 0,238 3 3 0,685 12
4 4 0,0050 15 

5 

Saltator maximus 0,159 2 0,228 4 0,0020 6 

Saltator coerulescens 0,238 3 0,0010 3 

Passerina cyanoides * 0,079 l 0,514 96 0,0033 10 7 

Psarocolius decumanus 
r 

0,079 0,0003 l 

Índice total de abundância: 0,139 0,141 0,14 

Total de espécies capturadas: 70 96 103 

Total de indivíduos capturados: 91 126 422 

Total de espécies recapturadas: 14 15 24 

Total de indivíduos recapturados: 18 24 42 



Tabela 2. Relação quantitativa de espécies capturadas e recapturadas 

Convenções: 

A - abundância, N - número de contatos, R - recapturas, 

r - espécie rara: 1 captura (nível gama), 

(*) - espécie abundante em pelo menos um tipo de ambiente e/ou no nível gama, 

valores em negrito indicam as maiores abundância (níveis alfa e gama), 

valores sobre-escritos indicam a posição no ranque de abundância (níveis alfa e gama). 

111 
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Tabela 3. Relação taxonômica e nomes vernáculos das espécies registradas. 

FamHia Subfamfüa Espécie Nome Popular 

Tinamidae 

Crypturellus soui sururina 

2 Crypturellus undulatus jaó 

3 Crypturellus parvirostris inambu-xororó 

4 Crypturel/us tataupa inhambu-chintã 

5 Rhynchotus rufescens perdiz 

Pbalacrocoracidae 

6 Phalacrocorax brasilianus biguá 

Anhingidae 

7 Anhinga anhinga biguatinga 

Ardeidae 

8 Ardea cocai socó-grande 

9 Casmerodius a/bus garça-branca-grande 

10* Egreta thula garça-branca-pequena 

II* Bubulcus ibis garça-vaqueira 

12 Butorides striatus socozinho 

13* Agamia agami garça-da-mata 

14 Pilherodius pileatus garça-real 

15* Nycticorax nycticorax savacu 

16 Tigrisoma lineatum socó-boi 

17 Botaurus pinnatus socó-boi-baio 

Threskiornithidae 

18* Platalea ajaja colhereiro 

Ciconidae 

19 Ciconia maguari maguari 

Cathartidae 

20* Sarcoramphus papa urubu-rei 

21 Coragyps atratus urubu 

22 Cathartes aura urubu-caçador 

23 Cathartes burrovianus urubutinga 

Anatidae 

24* Dendrocygna autumnalis asa-branca 

Anhimidae 

25 Anhima comuta anhuma 
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Tabela 3. Relação taxonômica e nomes vernáculos das espécies registradas. 

Família Subfamília Espécie Nome PoEular 

Accipitridae 

26 Elanus leucurus gavião-peneira 

27 Gampsonyx swainsonii gaviãozinho 

28 Elanoides forficatus gavião-tesoura 

29 Leptodon cayanensis gavião-de-cabeça-cinza 

30 Ictinea plumbea sovi 

31* Rostrhamus sociabilis caramujeiro 

32* Buteo albicaudatus gavião-de-rabo-branco 

33 Buteo brachyurus gavião-de-cauda-curta 

34 Asturina nítida gavião-pedrês 

35 Rupornis magnirostris gavião-carijó 

36 Leucopternis sp. gavião 

37 Buteogallus meridiana/is gavião-caboclo 

38 Buteogallus urubitinga gavião-preto 

39* Harpia harpyja gavião-real 

40 Geranospiza caerulescens gavião-pernilongo 

Falconidae 

41 Herpetotheres cachinnans acauã 

42 Daptrius ater gavião-de-anta 

43 Daptrius americanus gralhão 

44 Mi/vago chimachima carrapateiro 

45 Polyborus plancus caracará 

46 Falco rufigularis cauré 

Cracidae 

47 Ortalis superciliaris aracuã-pequeno 

48 Penelope superci/iaris jacupemba 

49 Penelope pileata jacu-de-cocuruto-branco 

50* Mitu tuberosa mutum-cavalo 

Phasianidae 

51* Odontophorus gujanensis corcovado 

Opisthocomidae 

52 Opisthocomus hoazin cigana 

Rallidae 

53* Aramides cajanea saracura-três-potes 

54 Porzana a/bicollis sanã-carijó 

55 Laterallus viridis siricora-mirim 

56* Gallinula chloropus frango-d'água 
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Tabela 3. Relação taxonómica e nomes vernáculos das espécies registradas. 

Farru1ia Subfamília Espécie Nome Popular 
Jacanidae 

57 Jacanajacana jaçanã 

Charadriidae 

58* Vanellus chilensis quero-quero 

59 Hop/oxypterus cayanus batuíra-de-esporão 

Laridae 

60 Phaetusa simplex trinta-réis-grande 

Rynchopidae 

61 Rhynchops niger talha-mar 

Columbidae 

62 Columba speciosa pomba-trocai 

63 Columba cayennensis pomba-galega 

64 Columba subvinacea pomba-amargosa-da-amazônia 

65 Co/umba plumbea pomba-amargosa 

66 Zenaida auriculata avoante 

67 Columbina talpacoti rolinha 

68 Columbina picui rolinha-branca 

69 Claravis pretiosa pomba-de-espelho 

70 Scardafella squammata fogo-apagou 

71 Leptotila verreauxi juriti 

72 Leptotila ruf axilla gemedeira 

73 Geotrygon montana pariri 

Psittacidae 

74* Anodorhynchus hyacinthinus arara-azul-grande 

75* Ara macao arara-canga 

76* Ara chloroptera arara-vermelha-grande 

77* Diopsittaca nobilis maracanã-nobre 

78 Guaruba guarouba ararajuba 

79 Aratinga leucophthalmus periquitão-maracanã 

80 Aratinga solstitialis jandaya jandaia 

81 Aratinga aurea periquito-rei 

82 Pyrrhura per/ata tiriba-pérola 

83 Pyrrhura piela tiriba-de-testa-azul 

84 Forpus xanthopterigyus tuim 

85 Brotogeris chiriri periquito-de-encontro-amarelo 

86 Brotogeris sp. periquito 

87 Pionus menstruus maitaca-de-cabeça-azul 

88 Pionus maximiliani maitaca-de-maximiliano 

89 Amazona amazonica papagaio-do-mangue 
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Tabela 3. Relação taxonômica e nomes vernáculos das espécies registradas. 

Família Subfamília Espécie Nome Popular 

Psittacidae 

90 Amazona farinosa papagaio-moleiro 

Cuculidae 

91 Coccyzus euleri papa-lagarta-de-eu ler 

92 Piaya cayana alma-de-gato 

93 Piaya minuta chincoã-pequeno 

94 Crotophaga ani anu-preto 

95 Crotophaga major anu-coroca 

96 Guira guira anu-branco 

97 Tapera naevia saci 

Tytonidae 

98 Tyto alba suindara 

Strigidae 

99 Otus choliba corujinha-do-mato 

100* Bubo virginianus corujão-orelhudo 

101* Pulsatrix perspicillata murucututu 

102 Glaucidium brasilianum caburé 

103* Speotyto cunicularia buraqueira 

Nyctibiidae 

104 Nyctibius griseus urutau 

Caprimulgidae 

105* Chordeiles rupestris bacurau-da-praia 

106 Chordei/es acutipennis bacurau-de-asa-fina 

107* Podager nacunda corucão 

108 Nyctidromus albicollis curiango 

109 Caprimulgus parvulus bacurau-pequeno 

Apodidae 

110 Chaetura sp. andorinhão 

lll Panyptila cayennensis andorinhão-estofador 

112* Reinarda squammata tesourinha 

Trochilidae 

113 Glaucis hirsuta balança-rabo-de-bico-torto 

114 Phaethornis superciliosus besourão-de-rabo-branco 

115 Phaethornis ruber besourinho-da-mata 

116 Campylopterus largipennis asa-de-sabre 

117* Eupetomena macroura beija-flor-tesoura 

118 Anthracothorax nigricollis beija-flor-preto 

119 Chrysolampis mosquitus beija-flor-vermelho 
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Tabela 3. Relação taxonômica e nomes vernáculos das espécies registradas. 

Família Subfarm1ia Espécie Nome Popular 

Trochilidae 

120 Lophornis sp. beija-flor 

121 Chlorestes notatus beija-flor-de-garganta-azul 

122 Thalurania furcata beija-flor-tesoura-verde 

123 Hylocharis cyanus beija-flor-roxo 

124 Amazilia versicolor beija-flor-de-banda-branca 

125 Topaza pella beija-flor-brilho-de-fogo 

126 Heliothryx aurita beija-flor-de-bochecha-azul 

127 Heliomaster longirostris bico-reto-cinzento 

Trogonidae 

128* Trogon melanurus surucuá-de-cauda-negra 

129 Trogon viridis surucuá -grande-de-barriga-amarela 

130 Trogon violaceus surucuá-miudinho 

Alcedinidae 

131 Ceryle torquata martim-pescador-grande 

132 Chloroceryle amazona martim-pescador-verde 

133 Chloroceryle americana martim-pescador-pequeno 

134 Chloroceryle inda martim-pescador-da-mata 

135 Chloroceryle aenea arirambinha 

Momotidae 

136 Momotus momota udu 

Gal bulida e 

137 Brachygalba lugubris ariramba-preta 

138 Galbula cyanicollis ariramba-da-mata 

139 Galbula rujicauda bico-de-agulha-de-rabo-vermelho 

Bucconidae 

140 Notharchus macrorhynchus capitão-do-mato 

141 Notharchus tectus capitão-do-mato-pequeno 

142 Bucco tamatia rapazinho-carijó 

143 Nystalus chacuru joão-bobo 

144 Nystalus striolatus rapazinho-estriado 

145 Malacoptila rufa barbudo-de-pescoço-ferrugem 

146* Monasa nigrifrons bico-de-brasa 

147 Monasa morphoeus bico-de-brasa-de-testa-branca 

148 Chelidoptera tenebrosa urubuzinho 

Ramphastidae 

149 Pteroglossus aracari araçari-de-bico-branco 

150 Pteroglossus inscriptus araçari-miudinho-de-bico-riscado 

151 Pteroglossus bitorquatus araçari-de-pescoço-vermelho 
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Tabela 3. Relação taxonôrnica e nomes vernáculos das espécies registradas. 

Família Subfarru1ia Eseécie Nome Poeular 
Ramphastidae 

152 Ramphastos vitellinus tucano-de-bico-preto 

153 Ramphastos tucanus tucano-grande-de-papo-branco 

Picidae 

154 Picumnus cirratus pica-pau-anão-barrado 

155 Picumnus exilis pica-pau-anão-de-pintas-amarelas 

156 Picumnus sp. pica-pau-anão 

157 Colaptes melanochloros pica-pau-verde-barrado 

158 Piculus jlavigula pica-pau-bufador 

159 Celeus elegans pica-pau-chocolate 

160 Dryocopus lineatus pica-pau-de-banda-branca 

161 Melanerpes cruentatus benedito-de-testa-vermelha 

162 Melanerpes candidus birro 

163 Veniliornis passerinus pica-pauzinho-anão 

164 Campephilus rubricollis pica-pau-de-barriga-vermelha 

Formicariidae 

165 Taraba major choró-boi 

166 Sakesphorus luctuosus choca-d'àgua 

167 Thamnophilus doliatus choca-barrada 

168 Thamnophilus palliatus choca-listrada 

169 Thamnophilus punctatus choca-bate-cabo 

170 Thamnophilus aethiops choca-lisa 

171 Thamnophilus amazonicus choca-canela 

172 Dysithamnus menta/is choquinha-lisa 

173 Thamnomanes caesius ipecuá 

174 Myrmotherula axillaris choquinha-de-flanco-branco 

175 Myrmotherula hauxwelli choquinha-de-garganta-clara 

176 Myrmotherula menetriesii choquinha-de-garganta-cinza 

177 Formicívora rufa papa-formigas-vermelho 

178 Formicivora grisea papa-formigas-pardo 

179 Cercomacra cinerascens chororó-pocuá 

180 Cercomacra laeta chororó-didi 

181 Pyriglena leuconota papa-taoca 

182 Se/ateria naevia papa-formiga-de-igarapé 

183 Hylophylax poecilonota rendadinho 

184 Formicarius analis pinto-da-mata-de-cara-preta 

Conopophagidae 

185 Conopophaga roberti chupa-dente-de-capuz 
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Tabela 3. Relação taxonômica e nomes vernáculos das espécies registradas. 

Família Subfamília Espécie Nome Popular 

Furnariidae 

Furnariinae 

186 Furnarius leucopus casaca-de-couro-amarelo 

Synallaxinae 

187 Synallaxis fronta/is tifli 

188 Synallaxis albescens ui-pi 

189 Synallaxis gujanensis becuá 

190 Certhiaxis cinnamomea curucutié 

191 Cranioleuca vulpina joão-do-rio 

Philydorinae 

192 Philydor ruficaudatus limpa-folha-de-cauda-ruiva 

193 Automolus infuscatus barranqueiro-pardo 

194 Automolus rufipileatus barranqueiro-de-coroa-castanha 

Philydorinae 

195 Xenops minutus bico-virado-carijó 

196 Sclerurus mexicanus vira-folha-de-peito-vermelho 

Dendrocolaptidae 

197 Dendrocincla fuliginosa arapaçu-pardo 

198 Dendrocincla merula arapaçu-da-taoca 

199 Sittasomus griseicapillus arapaçu-verde 

200 Glyphorhynchus spirurus arapaçu-de-bico-de-cunha 

201 Xiphocolaptes promeropirhynchus arapaçu-vermelho 

202 Dendrocolaptes platyrostris arapaçu-grande 

203 Xiphorhynchus picus arapaçu-de-bico-branco 

204 Xiphorhynchus guttatus arapaçu-de-garganta-amarela 

205 Xiphorhynchus spixii arapaçu-de-spixi 

206 Lepidocolaptes albolineatus arapaçu-de-listas-brancas 

Tyrannidae 

Eleaninae risadinha 

207 Camptostoma obsoletum bagaceiro 

208 Phaeomyias murina maria-pechim 

209 Myiopagis gaimardii guaracava-de-barriga-amarela 

210 Elaenia jlavogaster barulhento 

211 Euscarthmus meloryphus supi 

212 Mionectes oleagineus cabeçudo 

213 Leptopogon amaurocephalus caga-sebinho-penacho 

214 Lophotriccus galeatus sebinho-rajado-amarelo 

215 Hemitriccus striaticollis sebinho-de-olho-de-ouro 

216 Hemitriccus margaritaceiventer ferreirinho-relógio 
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Tabela 3. Relação taxonómica e nomes vernáculos das espécies registradas. 

FamHia Subfrum1ia Es_eécie Nome Po_eular 

217 Todirostrum cinereum ferreirinho-estriado 

218 Todirostrum maculatum ferreirinho-de-testa-parda 

219 Todirostrum fumifrons bico-chato-grande 

220 Rhynchocyc/us olivaceus bico-chato-de-orelha-preta 

221 Tolmomyias sulphurescens bico-chato-amarelo 

222 Tolmomyias flaviventris 

223 Platyrinchus mystaceus patinho 

224 Platyrinchus saturatus patinho-escuro 

Fluvicolinea 

225 Onychorhynchus coronatus maria-leque 

226 Terenotriccus erythrurus papa-moscas-uirapuru 

227 Myiobius atricaudus assanhadinho-de-cauda-preta 

228 Myiophobus fasciatus filipe 

229 Lathrotriccus euleri enferrujado 

230 Fluvicola nengeta lavadeira-mascarada 

231 Colonia colonus viuvinha 

Tyranninae 

232 Attila spadiceus capitão-de-saíra-amarelo 

233 Myiarchus ferox maria-cavaleira 

234 Myiarchus tyrannulus maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado 

235 Myiarchus swainsoni irrê 

236 Philohydor lictor bentevizinho-do-brejo 

237 Pitangus sulphuratus bentevi 

238 Megarhynchus pitangua neinei, bentevi-de-bico-chato 

239 Myiozetetes cayanensis bentevizinho-de-asa-ferrugínea 

240 Myiozetetes similís bentevizinho-penacho-vermelho 

241 Legatus leucophaius bentevi-pirata 

242 Myiodynastes maculatus bentevi-rajado 

243 Empidonomus varius peitica 

244 Tyrannus melancholicus suiriri 

Tityrinae 

245 Pachyramphus viridis caneleiro-verde 

246 Pachyramphus polychopterus caneleiro-preto 

247 Pachyramphus rufus caneleiro-cinzento 

248 Tityra cayana anambé-branco-de-rabo-preto 

249 Tityra semifasciata anambé-branco-de-máscara-negra 

250 Tityra inquistor anambé-branco-de-bochecha-parda 
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Tabela 3. Relação taxonômica e nomes vernáculos das espécies registradas. 

Frumlia Subfamília Espécie Nome Popular 

Pipridae 

251 Pipra rubrocapilla cabeça-encarnada 

252 Pipra fasciicauda uírapuru-laranja 

253 Chiroxiphia pareola tangará-de-costa-azul 

254 Manacus manacus rendeira 

255 Tyranneutes stolzmanni uírapuruzínho 

256 Schiffornis turdinus flautim-marrom 

Cotingidae 

257 Lipaugus vociferans cricrió 

258 Querula purpurata anambé-una 

259 Piprites chloris papinho-amarelo 

Hirundinidae 

260 Tachycineta albiventer andorinha-do-rio 

261 Phaeprogne tapera andorinha-do-campo 

262 Progne chalybea andorinha-doméstica-grande 

263 Stelgidopteryx ruficollis andorinha-serrador 

Troglodytidae 

264 Campilorhynchus turdinus garrinchão 

265 Donacobius atricapillus japacanim 

266 Thryothorus genibarbis garrínchão-pai-avô 

267 Thryothorus leucotis garrinchão-de-barriga-vermelha 

268 Troglodytes aedon corruíra 

269 Microcerculus marginatus uirapuru-veado 

Muscicapidae 

Sylviinae 

270 Ramphocaenus melanurus bico-assovelado 

271 Polioptila plumbea balança-rabo-de-chapéu-preto 

Turdinae 

272 Turdus amaurochalinus sabiá-poca 

273* Turdus fumigatus sabiá-da-mata 

274 Turdus leucomelas sabiá-barranco 

275 Turdus nudigenis carachué 

Mimidae 

276 Mimus saturninus sabiá-do-campo 

Vireonidae 

277 Cyclarhis gujanensis pitiguari 

278 Vireo olivaceus juruviara-norte-americano 

279 Hylophilus pectoralis viti-viti 



Tabela 3. Relação taxonômica e nomes vernáculos das espécies registradas. 

Família 

Emberezidae 

Subfannlia 

Parulinae 

Coerebinae 

Thraupinae 

280* 

281 

282 

283 

284 

285 

286 

287 

288 

289 

290 

291 

292* 

293 

294 

295 

296 

297 

298 

299 

300 

Emberezinae 

301* 

302* 

Cardinalinae 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

310 

311 

312 

Espécie 

Parula pitiayumi 

Geothlypis aequinoctialis 

Granatellus pelzeni 

Basileuterus jlaveolus 

Coereba jlaveola 

Schistochlamys melanopis 

Cissopis leveriana 

Hemithraupis guira 

Nemosia pileata 

Tachyphonus cristatus 

Tachyphonus luctuosus 

Tachyphonus rufus 

Había rubica 

Ramphocelus carbo 

Thraupis epíscopus 

Thraupis palmarum 

Euphonía chlorotica 

Euphonia violacea 

Euphonia cayennensis 

Tangara cayana 

Conirostrum specíosum 

Zonotrichía capensis 

Ammodramus humeralís 

Volatinía jacarína 

Sporophila lineola 

Sporophila nigricollis 

Oryzoborus angolensís 

Tiaris fulíginosa 

Arremon taciturnus 

Caryothraustes canadensis 

Pitylus grossus 

Saltator maximus 

Saltator coerulescens 

Nome Popular 

mariquita 

pia-cobra 

polícia-do-mato 

canário-do-mato 

cambacica 

sanhaço-de-coleira 

tietinga 

saíra-de-papo-preto 

saíra-de-chapéu-preto 

tiê-galo 

tem-tem-de-dragona-branca 

pi pira-preta 

tiê- do-mato-grosso 

pipira-vermelha 

sanhaço-da-amazônia 

sanhaço-do-coqueiro 

VIVI 

gaturamo-verdadeiro 

gaturarno-preto 

saíra-amarela 

figuínha-de-rabo-castanho 

tico-tico 

tico-tíco-do-carnpo 

tizíu 

bigodinho 

baiano 

curió 

cigarra-do-coqueiro 

tico-tico-do-mato-de-bico-preto 

furriel 

bico-encarnado 

tempera-viola 

sabiá-conga 
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Tabela 3. Relação taxonômica e nomes vernáculos das espécies registradas. 

Família Subfamília Espécie Nome Popular 
Cardinalinae 

313 Saltator atricollis bico-de-pimenta 

314 Passerina cyanoides azulão-da-amazônia 

Icterinae 

315 Psarocolius decumanus japu 

316 Cacicus cela xexéu 

317 Icterus cayanensis encontro 

318 Icterus jamacaii currupião 

319* Leistes militaris polícia inglesa-do-norte 

320 Gnorimopsar chopi graúna 

321* Molothrus bonariensis chopim 

322 Scaphidura oryzivora iraúna-grande 

Convenções: asterisco (*) - indica espécie que não entrou na amostragem quantitativa. 
Ordenação taxonômica e nomes vernáculos segundo Sick (1997), a primeira modificada 
de Meyer de Schauensee (1960, 1970). 
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Tabela 4. Classificação de espécies em "sistemas naturais" 

Guildas 

Guildas D/H - dieta e hábitat "D" "H" "DG" 

Carnívoros grandes aquáticos e/ou paludícolas 

1 Phalacrocorax brasilianus e A EA 

2 Anhinga anhinga e A EA 

3 Ardea cocoi e A EA 

4 Casmerodius a/bus e A EA 

5 Butorides striatus e A EA 

6 Pilherodius pileatus e A EA 

7 Tigrisoma lineatum e A EA 

8 Botaurus pinnatus e A EA 

9 Ciconia maguari e A EA 

10 Phaetusa simplex e A EA 

11 Rhynchops niger e A EA 

12 Ceryle torquata e A EA 

13 Chloroceryle amazona e A EA 

Carnívoros grandes em bordas e/ou áreas antrópicas 

l Elanus leucurus e AA EA 

2 Gampsonyx swainsonii e AA EA 

3 Elanoides forficatus e AA EA 

4 /ctinea plumbea e AA EA 

5 Buteo brachyurus e AA EA 

6 Asturina nítida e AA EA 

7 Rupornis magnirostirs e AA EA 

8 Buteogallus meridiana/is e AA EA 

9 Buteogallus urubitinga e AA EA 

10 Geranospiza caerulescens e AA EA 

11 Herpetotheres cachinnans e AA EA 

12 Daptrius ater e AA A 

I3 Mi/vago chimachima e AA EA 

14 Polyborus plancus e AA EA 

15 Falco rufigularis e AA EA 

16 Tyto alba e AA EA 

17 Otus choliba e B EA 

18 Glaucidium brasilianum e B EA 
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Tabela 4. Classificação de espécies em "sistemas naturais" 

Guildas 

Guildas D/H - dieta e hábitat "D" "H" "DG" 

Carnívoros grandes florestais 

1 Leptodon cayanensis e F EA 

2 Leucopternis sp. e F 

3 Daptrius americanus e F EA 

Herbívoros aquáticos 

Opisthocomus hoazin H A EA 

Herbívoros em bordas e/ou áreas antrópicas 

1 Zenaida auriculata H AA EA 

2 Columbina talpacoti H AA EA 

3 Columbina picui H AA EA 

4 Claravis pretiosa H B EA 

5 Scardafella squammata H AA EA 

6 Leptotila verreauxi H AA EA 

7 Aratinga solstitialis jandaya H AA EA 

8 Aratinga aurea H AA EA 

9 Forpus xanthopterigyus H AA EA 

10 Brotogeris chiriri H AA EA 

11 Brotogeris sp. H AA EA 

Herbívoros florestais 

1 Columba speciosa H F EA 

2 Columba cayennensis H F EA 

3 Columba subvinacea H F A 

4 Columba plumbea H F EA 

5 Leptotila ruf axilla H F EA 

6 Geotrygon montana H F EA 

7 Guaruba guarouba H F E 

8 Aratinga leucophthalmus H F EA 

9 Pyrrhura per/ata H F E 

10 Pyrrhura piela H F A 

11 Pionus menstruus H F EA 

12 Pionus maximi/iani H F EA 

13 Amazona amazonica H F EA 

14 Amazona farinosa H F EA 
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Tabela 4. Classificação de espécies em "sistemas naturais" 

Guildas 
Guildas D/H - dieta e hábitat "D" "H" "DG" 

Carnívoros pequenos: insetívoros do espaço aéreo 

l Chordeiles rupestris I E A 

2 Chaetura sp. E 

3 Panyptíla cayennensis l E EA 

4 Tachycineta albiventer I E EA 

5 Phaeprogne tapera I E EA 

6 Progne chalybea I E EA 

7 Stelgidopteryx rujicollis I E EA 

Carnívoros pequenos: insetívoros em bordas e/ou áreas antrópicas 

l Laterallus viridis I AA EA 

2 Coccyzus euleri I B EA 

3 Piaya cayana I G EA 

4 Piaya minuta I G EA 

5 Crotophaga ani AA EA 

6 Guira guira I AA EA 

7 Tapera naevia B EA 

8 Nyctibius griseus B EA 

9 Chordeiles acutipennis AA EA 

10 Podager nacunda AA EA 

11 Nyctidromus albicollis I B EA 

12 Caprimulgus parvulus I B EA 

13 Chloroceryle americana e A EA 

14 Chloroceryle inda e A EA 

15 Taraba major B EA 

16 Sakesphorus luctuosus I B E 

17 Thamnophilus doliatus I B EA 

18 Thamnophilus palliatus l B EA 

19 Furnarius leucopus AA EA 

20 Synallaxis fronta/is AA EA 

21 Synallaxis albescens I AA EA 

22 Synallaxis gujanensis I AA A 

23 Certhiaxis cinnamomea AA EA 

24 Cranioleuca vulpina I B EA 

25 Camptostoma obsoletum I AA EA 

26 Phaeomyias murina AA EA 

27 Euscarthmus meloryphus B EA 

28 Hemitriccus striaticollis B EA 

29 Hemitriccus margaritaceiventer B EA 

30 Todirostrum cinereum I AA EA 
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Tabela 4. Classificação de espécies em "sistemas naturais" 

Guildas 

Guildas D/H - dieta e hábitat "D" "H" "DG" 

Carnívoros pequenos: insetívoros do espaço aéreo 

31 Todirostrum maculatum AA A 

32 Todirostrum fumifrons AA EA 

33 Tolmomyias jlaviventris I B EA 

34 Myiophobus fasciatus I B EA 

35 Fluvicola nengeta AA EA 

36 Campilorhynchus turdinus I B EA 

37 Donacobius atricapillus l AA EA 

38 Thryothorus leucotis I B EA 

39 Troglodytes aedon I AA EA 

40 Polioptila plumbea I AA EA 

41 Cyclarhis gujanensis l AA EA 

42 Vireo olivaceus I AA EA 

43 Hylophilus pectoralis I AA EA 

44 Geothlypis aequinoctialis AA EA 

45 Nemosia pileata AA EA 

Carnívoros pequenos: insetívoros florestais 

I Crotophaga major I B EA 

2 Chloroceryle aenea e F EA 

3 Thamnophilus punctatus F EA 

4 Thamnophilus aethiops I F EA 

5 Thamnophi/us amazonicus F A 

6 Dysithamnus menta/is F EA 

7 Thamnomanes caesius F EA 

8 Myrmotherula axillaris F EA 

9 Myrmotherula hauxwelli l F A 

10 Myrmotherula menetriesii I F A 

ll Formicivora rufa F E 

12 Formicívora grisea F EA 

13 Cercomacra cinerascens F A 

14 Cercomacra laeta l F A 

15 Pyriglena leuconota F EA 

16 Se/ateria naevia F A 

17 Hylophylax poecilonota l F A 

18 Formicarius analis F A 

19 Conopophaga roberti F E 

20 Philydor ruficaudatus F A 

21 Automolus infuscatus F A 
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Tabela 4. Classificação de espécies em "sistemas naturais" 

Guildas 

Guildas D/H - dieta e hábitat "D" "H" "DG" 

Carnívoros pequenos: insetívoros florestais 

23 Automolus rufipileatus F A 

24 Sc/erurus mexicanus F EA 

25 Myiopagis gaimardii 1 F EA 

26 Mionectes oleagineus I F EA 

27 Leptopogon amaurocephalus I F EA 

28 Lophotriccus galeatus I F A 

29 Rhynchocyclus olivaceus I F A 

30 Tolmomyias sulphurescens I F EA 

31 Platyrinchus mystaceus I F EA 

32 Platyrinchus saturatus F A 

33 Onychorhynchus coronatus I F EA 

34 Terenotriccus erythrurus I F A 

35 Myiobius atricaudus F EA 

36 Lathrotriccus euleri l F EA 

37 Attila spadiceus I F EA 

38 Thryothorus genibarbis I B EA 

39 Microcerculus marginatus F A 

40 Ramphocaenus melanurus F EA 

41 Basileuterus jlaveolus I F EA 

Insetívoros escaladores de troncos em bordas e/ou áreas antrópicas 

l Picumnus cirratus I AA EA 

2 Picumnus exilis I B EA 

3 Picumnus sp. AA 

4 Colaptes melanochloros I AA EA 

5 Melanerpes candidus I AA EA 

6 Veniliornis passerinus I AA EA 

7 Xiphorhynchus picus I B EA 

Insetívoros escaladores de troncos florestais 

l Piculus jlavigula F EA 

2 Celeus elegans I F A 

3 Dryocopus lineatus I F EA 

4 Melanerpes cruentatus F A 

5 Campephilus rubricollis F A 

6 Xenops minutus F EA 

7 Dendrocincla fuliginosa F EA 

8 Dendrocinc/a merula F A 

9 Sittasomus griseicapillus F EA 

10 Glyphorhynchus spirurus I F EA 
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Tabela 4. Classificação de espécies em "sistemas naturais" 

Guildas 

Guildas D/H - dieta e hábitat "D" "H" "DG" 

Insetívoros escaladores de troncos florestais 

l l Xiphocolaptes promeropirhynchus F A 

12 Dendrocolaptes platyrostris F EA 

13 Xiphorhynchus guttatus F EA 

l 4 Xiphorhynchus spixii F A 

15 Lepidocolaptes albolineatus 1 F A 

Carnívoros pequenos: insetívoros em vôo em bordas e/ou áreas antrópicas 

Galbula ruficauda I B EA 

2 Nystalus chacuru I B EA 

3 Nystalus striolatus B A 

4 Myiarchusferox I AA EA 

5 Myiarchus tyrannulus I AA EA 

6 Myiarchus swainsoni I AA EA 

7 Philohydor lictor I AA EA 

8 Pitangus sulphuratus l AA EA 

9 Megarhynchus pitangua AA EA 

lO Myiozetetes cayanensis I AA EA 

11 Myiozetetes similis AA EA 

12 Tyrannus melancholicus AA EA 

Carnívoros pequenos: insetívoros em vôo no dossel e/ou borda florestal 

Brachygalba lugubris I F EA 

2 Galbula cyanicollis F A 

3 Notharchus macrorhynchus I F EA 

4 Notharchus tectus F A 

5 Bucco tamatia I F A 

6 Malacoptila rufa I F A 

7 Monasa spp. I F EA 

8 Chelidoptera tenebrosa F EA 

9 Colonia colonus F EA 

Necrófagos 

Coragyps atratus N E EA 

2 Cathartes aura N E EA 

3 Cathartes burrovianus N E EA 

Onívoros aquáticos e/ou paludícolas 

Anhima comuta o A EA 

2 Jacana jacana o A EA 

3 Hoploxypterus cayanus A EA 
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Tabela 4. Classificação de eseécies em "sistemas naturais"

Guildas 

Guildas D/H - dieta e hábitat "D" "H" "DG" 

Onívoros frugívoros insetívoros em bordas e/ou áreas antrópicas 

1 Elaenia flavogaster o AA EA 

2 Myiodynastes maculatus o AA EA 

3 Empidonomus varius o AA EA 

4 Turdus amaurochalinus o AA EA 

5 Mimus saturninus o AA EA 

6 Schistochlamys melanopis o B EA 

7 Cissopis leveriana o B EA 

8 Tachyphonus luctuosus o B EA 

9 Tachyphonus rufus o AA EA 

10 Ramphocelus carbo o AA EA 

11 Thraupis episcopus o AA A 

12 Thraupis palmarum o AA EA 

13 Euphonia chlorotica o AA EA 

14 Euphonia violacea o B EA 

15 Euphonia cayennensis o B A 

16 Tangara cayana o AA EA 

17 Conirostrum speciosum o AA EA 

18 Saltator maximus o B EA 

19 Sal/ator coerulescens o B EA 

20 Saltator atricollis o AA EA 

21 Icterus jamacaii o AA EA 

Onívoros frugívoros insetívoros florestais 

Trogon viridis o F EA 

2 Trogon violaceus o F EA 

3 Momotus momota o F EA 

4 Pteroglossus aracari o F EA 

5 Pteroglossus inscriptus o F EA 

6 Pteroglossus bítorquatus o F E 

7 Ramphastos vitellinus o F EA 

8 Ramphastos tucanus o F A 

9 Legatus leucophaius o F EA 

10 Pachyramphus viridis o F EA 

11 Pachyramphus polychopterus o F EA 

12 Pachyramphus rufus o F A 

13 Tityra cayana o F EA 

14 Tityra semifasciata o F EA 

15 Tityra inquistor o F EA 

16 Pipra rubrocapilla o F EA 
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Tabela 4. Classificação de espécies em "sistemas naturais" 

Guildas 

Guildas D/H - dieta e hábitat "D" "H" "DG" 

Onívoros frugívoros insetívoros florestais 

17 Piprafasciicauda o F EA 

18 Chiroxiphia pareola o F EA 

19 Manacus rnanacus o F EA 

20 Tyranneutes stolzrnanni o F A 

21 Schiffornis turdinus o F EA 

22 Lipaugus vociferans o F EA 

23 Querula purpurata o F A 

24 Piprites chloris o F EA 

25 Turdus furnigatus o F EA 

26 Turdus /eucomelas o F EA 

27 Turdus nudigenis o F E 

28 Granatellus pelzeni o F A 

29 Hernithraupis guira o F EA 

30 Tachyphonus cristatus o F EA 

31 Caryothraustes canadensis o F EA 

32 Pitylus grossus o F A 

33 Passerina cyanoides o F A 

34 Psarocolius decurnanus o F EA 

35 Cacicus cela o F EA 

36 Jcterus cayanensis o B EA 

Onívoros granívoros insetívoros em bordas e/ou áreas antrópicas 

Volatinia jacarina o AA EA 

2 Sporophila lineola o AA EA 

3 Sporophila nigricollis o AA EA 

4 Oryzoborus angolensis o AA EA 

5 Gnorirnopsar chopi o AA EA 

6 Scaphidura oryzivora o AA EA 

Onívoros granívoros insetívoros florestais 

Tiaris fuliginosa o F EA 

2 Arrernon taciturnus o F EA 

Onívoros nectarívoros insetívoros em bordas e/ou áreas antrópicas 

1 Glaucis hirsuta NI B EA 

2 Phaethornis ruber NI B EA 

3 Anthracothorax nigrico/lis NI AA EA 

4 Chrysolampis rnosquitus Nl B EA 

5 Lophomis sp. Nl B 

6 Hylocharis cyanus NI B EA 

7 Arnazilia versicolor NI B EA 
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Tabela 4. Classificação de espécies em "sistemas naturais" 

Guildas 

Guildas D/H - dieta e hábitat "D" "H" "DG" 

Onívoros nectarívoros insetívoros em bordas e/ou áreas antrópicas 

8 Topaza pella NI B A 

9 Heliomaster longirostris NI B EA 

10 Coereba jlaveola NI AA EA 

Onívoros nectarívoros insetívoros florestais 

1 Phaethornis superciliosus Nl F EA 

2 Campylopterus largipennis NI F EA 

3 Chlorestes notatus NI B EA 

4 Thalurania fure ata NI F EA 

5 Heliothryx aurita NI F EA 

Onívoros terrícolas em bordas e/ou áreas antrópicas 

1 Crypturellus soui o B EA 

2 Crypturellus parvirostris o AA EA 

3 Rhynchotus rufescens o AA EA 

4 Ortalis superciliaris o B E 

5 Porzana a/bicollis o AA EA 

Onívoros terrícolas florestais 

I Crypturellus undulatus o F EA 

2 Crypturellus tataupa o F EA 

3 Penelope superciliaris o F EA 

4 Peneloe.e p_ileata o F E 
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Figura 1 - Distribuição da abundância das espécies através de observações em ambiente de 

Eucalipto. 
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Figura 2 - Distribuição da abundância das espécies através de observações em ambiente de 

Capoeira baixa. 
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Figura 3 - Distribuição da abundância das espécies através de observações em ambiente de 

Capoeira alta. 
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Figura 4 - Distribuição da abundância das espécies através de observações em ambiente de 

Mata alta. 
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Figura 5 - Distribuição da abundância das espécies através de capturas em ambiente de 

Capoeira alta. 

20 

"' 

g 15 
·;;:

] 10 

5 

._,j ll") O\ M 

N N N f'l 

Espécies 

Figura 6 - Distribuição da abundância das espécies através de capturas em ambiente de 

Mata alta. 
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Figura 7 - Distribuição comparativa entre métodos da abundância das aves dentre todos os 

ambientes e campanhas. O pico no número de indivíduos representa o início 

gráfico dos resultados obtidos com observações, antes, os resultados obtidos 

com capturas. 
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Figura 8 - Proporções dos números de espécies observadas para cada guilda (dieta/hábitat) 

e para cada tipo de ambiente. Onde: CGBA - carnívoros grandes em bordas 

e/ou áreas antrópicas, HBA - herbívoros em bordas e/ou áreas antrópicas, IA 

- insetívoros aéreos, IBA - insetívoros em bordas e/ou áreas antrópicas, ITBA

- insetívoros terrícolas em bordas e/ou áreas antrópicas, IVBA - insetívoros

em vôo em bordas e/ou áreas antrópicas, OFIBA - onívoros frugívoros em 

bordas e/ou áreas antrópicas, OGIBA - onívoros granívoros insetívoros em 

bordas e/ou áreas antrópicas, ONBA - onívoros néctar-insetívoros em bordas 

e/ou áreas antrópicas, OTBA - onívoros terrícolas em bordas e/ou áreas 

antrópicas, MA - Mata alta, CA - Capoeira alta, CB - Capoeira baixa, E -

Eucaliptal. 
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Figura 9 - Proporções dos números de espécies observadas para cada guilda (dieta/hábitat) 

e para cada tipo de ambiente. Onde: CGF - carnívoros grandes florestais, HF 

- herbívoros florestais, IF - insetívoros florestais, ITF - insetívoros terrícolas

florestais, IVDF - insetívoros em vôo no dossel florestal, OFIF - onívoros 

frugívoros insetívoros florestais, OGIF -onívoros granívoros insetívoros 

florestais, ONF - onívoros néctar-insetívoros florestais, OTF - onívoros 

terrícolas florestais, MA - Mata alta, CA - Capoeira alta, CB - Capoeira 

baixa, E - Eucaliptal. 
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Figura 1 O - Distribuição do número de espécies observadas por guildas de dieta ("D"), em 

função dos tipos de ambientes. Onde: MA - Mata alta, CA - Capoeira alta, CB 

- Capoeira baixa, E - Eucaliptal.
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Figura 11 - Distribuição do número de espécies observadas em guildas de hábitat ("H"), 

em função dos tipos de ambientes. Onde: MA - Mata alta, CA - Capoeira alta, 

CB - Capoeira baixa, E - Eucaliptal. 
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CA - Capoeira alta, CB - Capoeira baixa, E - Eucaliptal. 
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função dos tipos de ambientes. Onde: MA - Mata alta, CA - Capoeira alta. 
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geográfica ("DG"), em função dos tipos de ambientes. Onde: MA - Mata alta, 

CA - Capoeira alta. 
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Figura 16- Proporções dos números de espécies capturadas para cada guilda (dieta/hábitat) 

e para cada tipo de ambiente. Onde: CGBA - carnívoros grandes em bordas 

e/ou áreas antrópicas, HBA - herbívoros em bordas e/ou áreas antrópicas, 

IBA - insetívoros em bordas e/ou áreas antrópicas, ITBA - insetívoros 

terrícolas em bordas e/ou áreas antrópicas, IVBA - insetívoros em vôo em 

bordas e/ou áreas antrópicas, OFIBA - onívoros frugívoros em bordas e/ou 

áreas antrópicas, OGIBA - onívoros granívoros insetívoros em bordas e/ou 

áreas antrópicas, ONBA - onívoros néctar-insetívoros em bordas e/ou áreas 

antrópicas, OTBA - onívoros terrícolas em bordas e/ou áreas antrópicas, MA 

- Mata alta, CA - Capoeira alta.
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Figura 17 - Proporções dos números de espécies capturadas para cada guilda ( dieta/hábitat) 

e para cada tipo de ambiente. Onde: IF - insetívoros florestais, ITF -

insetívoros terrícolas florestais, IVDF - insetívoros em vôo no dossel florestal, 

OFIF - onívoros frugívoros insetívoros florestais, OGIF -onívoros granívoros 

insetívoros florestais, ONF - onívoros néctar-insetívoros florestais, MA -

Mata alta, CA - Capoeira alta. 
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