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Resumo 
 

A fragmentação florestal altera a estrutura das paisagens e as relações dos 

organismos com esta, sendo a movimentação um dos comportamentos mais afetado. 

Os indivíduos que se deparam com uma paisagem heterogênea, com áreas de habitat 

e de não-habitat (i.e., matriz), precisam cruzar as matrizes na procura por recursos. A 

opção de movimento é feita, então, através de uma avaliação dos custos e benefícios 

que cada área proporciona ao animal. Entre os maiores custos está o risco de 

predação, que pode variar conforme a estrutura de cada matriz (e.g. cobertura vegetal) 

e as características de cada espécie (e.g. capacidade de movimentação). Objetivando 

analisar o efeito de diferentes matrizes (pasto, milho e Eucaliptus) em relação ao risco 

de predação para a espécie Pyriglena leucoptera (Tamnophillidae) (1) verificamos se 

há diferenças entre as matrizes na quantidade de um dos principais predadores dessa 

ave, as aves de rapina, e (2) inferimos a percepção do risco de predação por meio da 

análise dos padrões de movimentação, realizando experimentos de translocação e 

monitoramento por radiotelemetria. Os resultados indicaram haver gradação de 

predadores nas matrizes estudadas: (milho=pasto)>Eucaliptus. O sucesso das aves 

em alcançar a mata foi mais alto no Eucaliptus, seguido pelo pasto e pelo milho. Os 

tempos médios de permanência nas matrizes também foram diferentes: 

(milho=Eucaliptus)>pasto. Os movimentos foram mais retilíneos no pasto e mais 

tortuosos no milho, enquanto o Eucaliptus mostrou uma situação intermediária. O 

milho provavelmente é a matriz mais arriscada para a Pyriglena leucoptera, tendo a 

maior densidade de aves de rapina, menor sucesso de chegada à mata e maior 

tortuosidade com maior tempo de permanência na matriz dos indivíduos (i.e. maior 

tempo de exposição ao risco). O pasto parece ser a matriz de risco intermediário, pois 

apresenta grande quantidade de aves de rapina, mas com animais menos tempo 

expostos, fazendo trajetos mais retilíneos, e o sucesso foi maior do que no milho. O 

Eucaliptus é a matriz de menor risco, teve a menor densidade de aves de rapina e o 

maior sucesso em chegar à mata. O maior tempo de permanência nessa matriz 

juntamente com a tortuosidade variada, e o maior sucesso de chegada à floresta, 

podem significar aproveitamento de recursos. Esses resultados ressaltam a 

importância dos estudos sobre os efeitos de diferentes matrizes no deslocamento das 

espécies por paisagens fragmentadas, o que afeta processos ecológicos essenciais 

ligados à permanência das espécies nestas condições. O manejo adequado das 

matrizes aparece como uma prioridade em projetos de conservação e restauração da 

biodiversidade nestas paisagens.  
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Abstract 

Forest fragmentation alters landscape structure and its relationship with organisms, 

and movement is one of the most affected behaviors. Individuals who are faced with an 

heterogeneous landscape, composed of habitat and non-habitat areas (i.e., matrix), 

need to cross the non-habitat matrix in the search for resources. The choice of motion 

is then made by an evaluation of the costs and benefits that each area provides to the 

animal. Among major costs while moving through the matrix  is the risk of predation, 

which may vary with the structure of each matrix (e.g., vegetation  cover) and the 

behavioral characteristics of each species (e.g. movement capacity). Aiming to analyze 

the effect of different matrices (pasture, corn and Eucalyptus) in relation to risk of 

predation for the species Pyriglena leucoptera (Tamnophillidae) we (1) determined if 

there were differences between matrices in the density of one of the main predators of 

the bird, birds of prey, and (2) inferred the perceived risk of predation by performing 

translocation experiments with radiotelemetry monitoring to describe and analyze 

movement patterns in the matrix. Our results suggested a predation risk gradient in the 

studied matrices (corn = pasture)> Eucalyptus. The time birds spent in the matrix until 

reaching a forest patch was also different among matrices (corn = Eucalyptus) > 

pasture. Movements were straighter over the pasture matrix and more tortuous in the 

corn matrix, while in the Eucalyptus matrix movment showed an intermediate pattern. 

The success of birds to reach a forest patch was higher in the Eucalyptus matrix, 

followed by the pasture and corn matrix. Corn is probably the riskiest matrix for 

Pyriglena leucoptera, having the highest density of birds of prey, with most tortuous 

movement patterns and longest time spent in the matrix (i.e., longer exposure to risk) 

which resulted in less successful arrival to forest patches. The pasture seems to be the 

matrix of intermediate risk, because despite a large density of birds of prey, birds spent 

less time exposed to the risk, making more straight paths, which resulted in a higher 

success of reaching the forest than in the corn matrix. Eucalyptus was the matrix of 

lowest risk, had the lowest density of birds of prey and the greatest success in reaching 

the habitat. In this case, however, tortuosity of movement and the long time spent in 

this matrix did not result in decrease success of reaching a forest patch, this suggests 

that birds may be using resources (i.e. foraging) while moving through this less-risky 

matrix. This project highlights the importance of studies that quantify the effects of 

matrix type on the movement of organisms through fragmented landscapes, which 

affects essential ecological processes linked to the persistence of species in these 

conditions. The proper management of matrices appears as a priority for conservation 

and restoration of biodiversity in these human-modified landscapes. 
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Introdução Geral 
 

A fragmentação de florestas modifica a estrutura das paisagens não apenas 

pela perda de habitat. O aumento do número e do isolamento dos fragmentos, e a 

diminuição do tamanho dessas manchas também são alterações relacionadas a esse 

processo (Fahrig 2003). A consequência das modificações é a criação de áreas de 

habitats isoladas, rodeadas por áreas de não-habitat (i.e. as matrizes), aumentando, 

assim, a heterogeneidade da paisagem (Andrén 1994, Fahrig 2003). 

As matrizes podem ser definidas de duas formas. A primeira considera-as 

como uma unidade dominante em termos de recobrimento espacial ou com maior 

grau de conexão. Em outras palavras, trata-se da unidade da paisagem com o 

menor grau de fragmentação (Forman 1995, McIntyre e Hobbs 1999). A segunda, 

utilizada nesse trabalho, classifica-as como as unidades da paisagem que sofreram 

perturbação humana intensa, como fogo ou corte da vegetação nativa, sendo 

unidades de não-habitat (ou com habitat de baixa qualidade) para uma determinada 

comunidade ou espécie (Andrén 1994, Metzger 2001, Fahrig 2003, Antongiovani e 

Metzger 2005). 

O desenvolvimento desses conceitos foi influenciado por teorias que 

colaboraram com a formação da Ecologia de Paisagens, como a da Biogeografia de 

Ilhas (MacArthur e Wilson 1967). Os pressupostos dessa teoria, baseados em ilhas 

oceânicas, levam a considerar a paisagem de forma dicotômica, isto é, composta por 

habitats imersos em matrizes inter-habitat (Ricketts 2001, Kennedy et al. 2010). As 

matrizes foram então consideradas, primeiramente, como locais inóspitos à fauna e 

flora das regiões de habitat, homogêneas e sem recursos necessários para suportar a 

perpetuação de uma população nativa (Andrén 1994, Metzger 2001, Fahrig 2003, 

Rodewald 2003, Murphy e Lovett-Doust 2004, Kupfer et al. 2006). 

Com o avanço do conhecimento, viu-se que a idéia de matriz 

homogeneamente inóspita é aplicável apenas às ilhas oceânicas (o oceano como 

matriz). Nos continentes, a estrutura das paisagens é diferente, e as matrizes 

ocupam um papel intermediário entre um ambiente não ideal e ideal, sendo em 

alguns casos, suficientemente benigna para permitir a presença e passagem de 

organismos (Vandermeer e Carvajal 2001). Em um trabalho considerado como um 

dos marcos no reconhecimento da importância da heterogeneidade das matrizes, 

Gascon e colaboradores propuseram que animais tendem a diminuir ou desaparecer 

em fragmentos quando evitam as matrizes, enquanto aqueles que toleram ou 
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exploram a matriz permanecem estáveis ou aumentam em número (Gascon et al. 

1999). Essa tendência foi corroborada por outros autores e em outros ambientes 

(Dixo e Metzger 2010), e tornou-se evidente a necessidade de considerar a imensa 

variabilidade das matrizes nos estudos de paisagens (Aberg et al. 1995, Lomolino e 

Perault 2001), sendo elas heterogêneas e complexas (Pita et al. 2007, Prugh et al. 

2008, Umetsu et al. 2008, Lovell e Johnston 2009, Franklin e Lindenmayer 2009, 

Koh e Gazhol 2010, Barrientos 2010, Kennedy et al. 2010, Kennedy e Marra 2010). 

As matrizes proporcionam diferentes níveis de riscos e benefícios em relação 

à sobrevivência e permanência dos indivíduos. A balança dos efeitos de cada matriz 

é específica para cada espécie ou grupo de espécies (Ricketts 2001, Ries e 

Debinski 2001, Rodríguez et al. 2001, Antongiovani e Metzger 2005, Uezu et al. 

2005). Portanto, considerar a influência das matrizes sobre os animais é importante 

para entendermos o funcionamento das paisagens e os comportamentos da fauna 

frente essa nova realidade.  

Alguns trabalhos já relataram que os animais, a fim de minimizarem os 

riscos e/ou maximizarem os benefícios de cada local, podem modificar seus 

comportamentos de movimentação pela paisagem, a permanência na matriz e a 

distribuição espacial (Powell 1974, Schooley e Wiens 2003, Zollner e Lima 2005, 

Haynes e Cronin 2006). A literatura ainda mostra que esses efeitos/alterações são 

bastante complexos devido a sua grande especificidade, conforme relatado abaixo. 

Em relação à distribuição e permanência das espécies na matriz, há artigos 

que destacam as áreas de não-habitat como capazes de suportar uma grande 

variedade de táxons (Farina 1997, Ouin et al. 2000, Cramer e Willig 2002, Tallmon et 

al. 2003). Nesses casos, as matrizes servem como alternativas de recursos para 

alimentação, locais para nidificação e proteção (i.e. habitats secundários) (Forman e 

Godron 1981, Andrén 1992, Farina 1997, Ouin et al. 2000, Baillie et al. 2000, 

Cramer e Willing 2002, Pineda e Halffter 2004, Michael et al. 2008, Caula et al. 2008, 

Kennedy et al. 2010, Caryl et al. 2012). Esses trabalhos ressaltam, portanto, que as 

matrizes podem não ser um ambiente totalmente inóspito. 

Num estudo sobre a presença de roedores em matrizes inter-habitat, os 

pesquisadores verificaram uma relação positiva com a variedade de culturas, o que, 

consequentemente, afetou também a presença de predadores (e.g. Ouin et al. 2000, 

Tallmon et al. 2003). Cramer e Willig (2002) compararam a abundância de espécies 

de roedores em fragmentos de habitat e nas matrizes e mostraram que a maioria das 
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espécies de roedores generalistas foi mais abundante nas matrizes do que nos 

fragmentos. Dessa forma, as matrizes podem suportar uma grande riqueza e 

abundância de presas e predadores (Andrén 1992, Farina 1997, Chazdon et al. 2009, 

Lyra-Jorge et al. 2010). 

Em contrapartida, resultados de outros estudos mostram que as matrizes 

afetam negativamente a presença de algumas espécies, por não possuírem os 

recursos de seus habitats, além de aumentarem o risco de predação e de parasitismo 

(Andrén 1992, Thamm et al. 2009). Driscoll (2004), por exemplo, estudou uma 

comunidade de répteis na Austrália e obteve que as matrizes de pasto não foram 

favoráveis para a presença da maioria das espécies estudadas. 

Os resultados também podem variar quando consideramos a movimentação 

dos animais pela matriz. Os autores de Castro e Fernandez (2004), Driscoll (2004), 

Bhagwat et al. (2005), Uezu et al. (2008), Caula et al. (2008) e Magrach et al.(2012) 

mostraram que as matrizes afetaram negativamente a movimentação de algumas 

espécies, isto é, os animais não conseguiram se deslocar com sucesso por elas. 

Outros viram que as matrizes não eram barreiras, como admitido antigamente na 

literatura, e permitiram a movimentação dos animais (Aberg et al. 1995, Gustafson e 

Gardner 1996, Gascon et al. 1999, Cramer e Willig 2002, Selonen e Hanski 2003, 

Revilla et al. 2004, Awade e Metzger 2008). Fica evidente, novamente, que a 

variação desses efeitos está relacionada com a espécie (i.e., as respostas são 

espécie-específicas), dificultando generalizações (Turcotte e Desrochers 2003, 

Antogiovanni e Metzger 2005, Kupfer et al. 2006, Van Houtan et al. 2007, Prugh et al. 

2008). 

O uso de estruturas de conexão entre habitats também pode ser afetado pela 

matriz circundante. A utilização de corredores ecológicos (elementos lineares de 

habitat que ligam dois fragmentos) e stepping stones (pequenos grupos de árvores 

similares as do habitat dispersos pela matriz que podem servir como paradas 

durante o deslocamento) foi mais intensa quando esses elementos estavam inseridos 

em matrizes de melhor qualidade, do que imersos em matrizes de qualidade inferior 

(Perault e Lomolino 2000). Uezu et al. (2008) sugerem ainda que stepping stones e 

corredores seriam melhores facilitadores de movimento para qualidades 

intermediárias de matrizes, quando a matriz não tem um efeito excessivo de bloqueio 

ou de facilitação do fluxo de indivíduos. 

O efeito de borda também pode ser influenciado pela matriz circundante ao 

fragmento. A área de não-habitat pode ter um efeito tampão mais ou menos intensivo, 
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em função de sua estrutura (Gascon et al. 1999, Bernard e Fenton 2007, Ribeiro et 

al. 2009). Artigos que estudaram a relação entre o efeito de borda e as matrizes 

verificaram que a intensidade dos efeitos de borda, como a ação do vento e as 

mudanças microclimáticas (que resultam em mudanças da estrutura vegetacional no 

habitat), assim como a predação e parasitismo de ninhos, pode ser modificada pela 

estrutura da área circundante (Aberg et al. 1995, Donovan et al. 1997, Chalfoun et al. 

2002, Driscoll e Donovan 2004, Cottam et al. 2009, Chazdon et al. 2009).  

Os artigos sobre as matrizes reforçam a importância de estudos nessas 

áreas, devido à relevância delas na paisagem, sendo influenciadoras de diversas 

variáveis e processos ecológicos, como: diversidade e distribuição das espécies, 

movimentação, sucesso de nidificação, parasitismo, efeito de borda, mudanças de 

microclima e disponibilidade de recursos, risco de predação, subdivisão de 

populações e extinções locais (Jules e Shahani 2003, de Castro e Fernandez 2004, 

Zollner e Lima 2005, Kupfer et al. 2006, Pita et al. 2007, Boscolo et al. 2008, Uezu 

et al. 2008, Barrientos 2010). As áreas de não-habitat possuem papel fundamental 

na estruturação das paisagens, complementando os efeitos de área e isolamento dos 

fragmentos, e no entendimento do padrão de ocupação das espécies na paisagem 

(Bender e Fahrig 2005, Prugh et al. 2008).  

Apesar do aumento recente e contínuo no número de estudos sobre as 

matrizes (Koh e Gazhol 2010), evidenciando a relevância desse assunto, ainda há 

uma quantidade restrita de trabalhos (Moilanen e Hanski 1998, Revilla et al. 2004). 

Os autores ressaltam as dificuldades logísticas e metodológicas envolvendo essas 

pesquisas, como a escala espacial a ser utilizada e o custo dos procedimentos, 

como justificativa desse pequeno número (telemetria, por exemplo; Moilanen e Hanski 

1998, Revilla et al. 2004). Outro fator complicador é a variação temporal dessas 

áreas (i.e. dinâmicas no tempo), pois algumas paisagens estão em contínua 

modificação, a exemplo das áreas rurais onde ocorrem ciclos de rotação nas 

plantações (Jules e Shahani 2003, Rodewald 2003, Blaum e Wichmann 2007).  

Possivelmente em função dessas dificuldades, as propostas de manejo de 

paisagens envolvendo a influência dessas matrizes ainda são insipientes. A maioria 

dos trabalhos apenas enfatiza a necessidade de novos estudos incorporarem os 

componentes das matrizes em paisagens fragmentadas e não indica ações de 

conservação contemplando essas áreas (Taylor et al. 1993, Lima e Zollner 1996, 

Siegfried  et al. 1998, Metzger 1999, Vandermeer e Carvajal 2001, Jules e Shahani 

2003, Awade e Metzger 2008).  
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Com a intenção de enriquecer essa discussão sobre as áreas de não-habitat, 

propomos esse trabalho visando analisar os efeitos de diferentes matrizes (i.e. pasto, 

milho e Eucaliptus) no risco de predação e no comportamento de movimentação de 

uma ave de sub-bosque. Ressaltamos a importância de se considerar as matrizes 

como elementos heterogêneos, que influem no fluxo de indivíduos pelas paisagens 

fragmentadas. O conhecimento produzido também será importante para estabelecer 

novas propostas de conservação de espécies em paisagens fragmentadas. 
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Introdução 
 

As modificações na estrutura da paisagem ocasionadas pela fragmentação de 

florestas podem levar à diminuição da conectividade (Fahrig 2003), definida como o 

grau com que a paisagem facilita ou impede o movimento dos organismos (Taylor et 

al. 1993). A redução da conectividade, por sua vez, tem um efeito fundamental na 

persistência das espécies em áreas alteradas pelo homem, pois essa persistência 

depende dos fluxos biológicos pela paisagem (Taylor et al. 1993, Hanski 1999, Zollner 

e Lima 2005, Santos-Filho et al. 2012). Grande parte dos estudos sobre o 

deslocamento dos indivíduos em paisagens fragmentadas tem focado na 

conectividade propiciada pelos corredores ecológicos, não dando a devida atenção ao 

que ocorre nas matrizes inter-habitat (Haddad 1999, Uezu et al. 2005, Antogiovanni e 

Metzger 2005, Umetsu et al. 2008, Martensen et al. 2008, Brady et al. 2011, Dancose 

et al. 2011). Contudo, o avanço das pesquisas tem relatado que a movimentação 

pelas áreas de não-habitat pode ser suficiente para manter o fluxo de indivíduos entre 

os fragmentos de habitats e permitir a persistência das populações (Witt e Huntly 

2001, Hudgens e Haddad 2003, Dancose et al. 2011).  

Os motivos que levam os indivíduos a se movimentarem estão relacionados 

com a sua sobrevivência (e.g., obtenção de recursos, escapar de competidores ou 

predadores) e reprodução (Fahrig 2007). Cada escolha de deslocamento feita envolve 

uma análise dos custos e benefícios (Larsen e Boutin 1994) proporcionados por cada 

local (Fahrig 2007). Assim, os diferentes tipos de habitat e matrizes podem ter graus 

variados de qualidade, em função de sua composição e de suas características 

estruturais, apresentando assim diferentes níveis de riscos e benefícios em relação à 

sobrevivência dos animais (Ricketts 2001, Ries e Debinski 2001, Rodríguez et al. 

2001, Antongiovani e Metzger 2005).  

Os diferentes níveis de qualidade de cada local são percebidos pelos animais 

que modificam o seu comportamento de movimentação para minimizar os riscos e/ou 

maximizar os benefícios; consequentemente, padrões distintos de movimentação 

podem ser observados em diferentes locais (Zollner e Lima 2005). Em áreas em que o 

risco de predação é maior, por exemplo, os animais tendem a sair rapidamente e, para 

isso, podem fazer caminhos mais direcionados ao fragmento mais próximo. Em 

matrizes com níveis menores de risco (em geral com maior cobertura vegetal), os 

indivíduos podem aproveitar os benefícios locais (e.g. alimento), permanecendo mais 
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tempo nas áreas e fazendo caminhos mais tortuosos para explorar os recursos (Powell 

1974).  

Dentre os riscos, o de predação é um dos principais a afetar a escolha do 

animal em cruzar uma área de não-habitat. Dependendo da estrutura da matriz, o 

indivíduo pode ficar mais ou menos vulnerável aos predadores (Desrochers e Hannon 

1997, Bélisle 2005, Zollner e Lima 2005, Roth et al. 2006). Para animais florestais, as 

áreas com vegetação mais aberta (e.g. pasto) podem apresentar um maior risco de 

predação aos animais que as cruzam (Gascon et al. 1999) do que as matrizes com 

maior cobertura (i.e. fechadas, e.g. monocultura de Eucaliptus).  

A capacidade perceptual, definida como a máxima distância de percepção de 

elementos da paisagem por um organismo (Lima e Zollner 1996), também pode variar 

em matrizes com diferentes estruturas da vegetação e influenciar o comportamento de 

movimentação (Schooley e Wiens 2003, Haynes e Cronin 2006). Os estudos que 

relacionam a capacidade perceptual e a estrutura das matrizes indicam que há uma 

relação negativa entre a capacidade de detecção de habitat e a obstrução visual física 

da matriz (e.g. Zollner e Lima 1997, Schooley e Wiens 2003). Por exemplo, em 

matrizes abertas a percepção do fragmento mais próximo poderá ser maior, já que o 

campo visual é mais amplo, contribuindo assim, para um movimento mais direcionado. 

Por outro lado, em matrizes fechadas, a capacidade perceptual poderá ser prejudicada 

e o animal talvez apresente movimentos mais tortuosos (Zollner e Lima 1997, 

Schooley e Wiens 2003, Williams et al.2011) e em direções diferentes das esperadas.  

O avanço do conhecimento tem evidenciado alguns desafios. Segundo Uezu et 

al. (2005), Fahrig (2007), Lees e Peres (2008), Turlure et al. (2011a), entre outros, a 

capacidade de dispersão é espécie-específica, uma vez que as alterações na 

habilidade dos animais de se moverem dentro da paisagem variam com a estrutura da 

paisagem e a espécie em questão (Turcotte e Desrochers 2003, Van Houtan et al. 

2007). Essa especificidade dificulta a obtenção de regras mais gerais da relação entre 

as espécies e os elementos das paisagens (Zollner e Lima 2005, Moore et al. 2008), e 

reforça a necessidade de multiplicar os estudos com diferentes espécies, a fim de se 

obter um banco de dados mais completo para que medidas de mitigação dos efeitos 

da fragmentação sejam assertivas. 

Com o objetivo de contribuir nessa área de pesquisa, esse estudo propôs 

verificar se o risco de predação para uma ave de sub-bosque da Mata Atlântica, 

Pyriglena leucoptera, varia em diferentes matrizes, e, o animal percebendo esses 

riscos, determinar como é o seu comportamento de movimento em cada situação. 
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Mais especificamente, procurou-se responder duas questões: (1) Há variação 

quantitativa na densidade de predadores de P. leucoptera nas diferentes matrizes 

analisadas (pasto, plantação de milho e plantio de Eucaliptus)?; (2) O comportamento 

de movimento e o sucesso em chegar ao seu habitat de P. leucoptera variam nessas 

diferentes matrizes? 

Hipóteses e previsões 

Considerando as diferenças estruturais da vegetação dos diversos tipos de 

matrizes em uma paisagem, esperamos que as áreas de não-habitat estudadas 

tenham variações na densidade de predadores. A matriz aberta, de pasto, deve 

apresentar a maior densidade de aves de rapina (i.e. predadores), pois permite maior 

campo visual e espaço para o vôo durante a caça (Jullien e Thiollay 1996, Rodríguez 

et al. 2001). As matrizes de Eucaliptus podem oferecer vantagens às aves de rapina 

por terem poleiros e possibilitarem esconderijo, porém não permitem um campo visual 

amplo, sendo, provavelmente, a segunda matriz com maior densidade. As matrizes de 

milho, por sua vez, possivelmente apresentam a menor densidade de aves de rapina 

por não possibilitarem um bom campo visual, nem oferecerem locais adequados para 

poleiros. Contudo, a presença e a quantidade de presas em cada local, entre outros 

fatores, também pode influenciar os resultados.  

 Se as diferentes matrizes apresentam densidades variadas de aves de rapina, 

essas devem possuir níveis diferentes de risco de predação para Pyriglena leucoptera. 

Por tanto, nossa hipótese é que os indivíduos de P. leucoptera percebem os diferentes 

graus de risco e modificam os seus movimentos nas diferentes matrizes. Esperamos 

que os pastos apresentem um maior risco ao movimento por permitirem que os 

indivíduos de P. leucoptera sejam facilmente visualizados pelas aves de rapina 

(Desrochers e Hannon 1997, Lima e Bednekoff 1999). As matrizes com vegetação 

mais alta podem ser mais seguras, já que permitem que os indivíduos fiquem 

escondidos dos predadores aéreos.  

Com relação ao comportamento de movimentação, esperamos que nas 

matrizes de pasto, onde há menor cobertura vegetal, a movimentação dos animais, 

percebendo o maior risco de predação, seja mais rápida e mais direta ao habitat 

(fragmento focal) (Powell 1974). Na matriz de Eucaliptus e milho, que são fechadas, 

esperamos encontrar uma movimentação mais lenta e mais tortuosa, porque os 

indivíduos ficam mais protegidos (há mais opção de esconderijo) e podem aproveitar 

para forragear e explorar esses locais, que não devem apresentar um grande risco de 

predação (Fahrig 2007, Williams et al. 2011). No caso do Eucaliptus ainda há a 
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similaridade estrutural com o habitat de P. leucoptera que pode colaborar para que o 

animal se sinta menos ameaçado (Laurance e Yensen 1991, Forman 1995, Mesquita 

et al. 1999, Caryl et al. 2012, Magrach et al. 2012). 

 Como a estrutura da vegetação também influencia a capacidade perceptual de 

P. Leucoptera, esperamos que a matriz com vegetação aberta possa facilitar o 

direcionamento dos movimentos das aves, porque elas devem conseguir se localizar 

na paisagem e determinar a sua direção mais facilmente (Zollner e Lima 1997, 

Schooley e Wiens 2003, Zollner e Lima 2005) em relação às matrizes fechadas.  

Dessa forma, é esperado que na matriz aberta os animais se direcionem 

diretamente e rapidamente para o fragmento mais próximo (fragmento focal). Na 

matriz de Eucaliptus, o movimento inicial pode não ser em direção ao fragmento, pois 

o animal pode aproveitar os benefícios locais ou porque há um pouco mais de 

dificuldade na localização do que no pasto. Contudo, a probabilidade de sucesso em 

chegar ao habitat deve ser alta. Nas matrizes de milho, por ser uma vegetação mais 

robusta e densa (plantas com folhas próximas ao solo), há maior obstrução visual, 

assim, o movimento inicial pode não ser em direção ao fragmento focal e a taxa de 

sucesso em chegar à mata pode ser baixa. 
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ÁREA DE ESTUDO  

O trabalho foi desenvolvido em áreas de Mata Atlântica no Planalto Atlântico de 

São Paulo, sudeste do Brasil, nos municípios de Capão Bonito, Itapetininga e São 

Miguel Arcanjo/SP (Figura 1). A região está entre 800 e 1050 m de altitude, com 

topografia dominada por colinas e pequenos vales (Ponçano et al. 1991). O clima é 

quente e chuvoso com uma temperatura média entre 11°C no mês mais frio (Julho) e 

27° C no mês mais quente (Dezembro). A precipitação anual média é de 1400 mm 

com um período seco bem marcado de Junho a Agosto. A vegetação é caracterizada 

como Floresta Ombrófila Densa Montana (Veloso et al. 1991), com alta diversidade de 

espécies de árvores e dominância das famílias Myrtaceae, Lauraceae e Fabaceae.  

Nessa região, extensas áreas da floresta original têm sido substituídas por 

pastagens, campos agrícolas e áreas reflorestadas com Eucaliptus. A floresta 

remanescente é composta por pequenos fragmentos (1 a 280 ha) em estágios de 

sucessão médios ou avançados, cobrindo entre 15% a 45% da paisagem (Ribeiro et 

al. 2009).  

Figura 1. Localização da área de estudo e das matrizes experimentais. 
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ESPÉCIE MODELO  

Utilizamos como modelo de estudo a espécie de ave Pyriglena leucoptera 

(Passeriformes: Thamnophilidae; 18 cm, 28 g), endêmica da Floresta Atlântica (Stotz 

et al. 1996), insetívora, de sub-bosque e com marcado dimorfismo sexual (Sick 1997) 

(Figura 2). O território parece não ultrapassar 2 ha (Duca et al.2006), mas a área de 

uso é estimada em 15,4 ha (Hansbauer et al. 2008). Essa espécie é considerada 

especialista de floresta, é uma seguidora não obrigatória de formigas de correição e 

apresenta sensibilidade média à fragmentação, ocorrendo em mata secundária e em 

paisagens fragmentadas (Parker III et al. 1996, Stotz et al. 1996, Uezu et al. 2005). Ela 

persiste na paisagem até certo ponto de fragmentação. Quando a perda de habitat é 

extrema ela não consegue manter populações e se extingue localmente. Portanto, 

trata-se de um bom modelo para estudar como aves se comportam nas paisagens 

fragmentadas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Macho (A) e fêmea (B) da espécie Pyriglena leucoptera (Fonte: Awade 

2009). 

As aves de sub-bosque, em geral, são consideradas organismos adequados 

para estudar os efeitos da fragmentação nos padrões de movimento (Castellón e 

Sieving 2006), pois elas dependem do habitat florestal, mas algumas espécies podem 

ser fisicamente capazes de cruzar as matrizes entre fragmentos. Pyriglena leucoptera, 

em particular, é capaz de explorar alguns tipos de matrizes que compõem o mosaico 

de paisagens fragmentadas (Uezu et al. 2005, Hansbauer et al. 2008, Awade 2009). 

Trabalhos recentes (Awade 2009, Candia-Gallardo 2010) indicaram ainda a existência 

de diferenças de deslocamento pela matriz entre gêneros de indivíduos de P. 

leucoptera. 
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Nas aves é comum encontrar dispersão assimétrica entre os gêneros (Johnson 

e Gaines 1990). O motivo principal que deve levar a essa diferença é a defesa por 

recursos (e.g. território) ser encontrada principalmente nos machos (Greenwood 

1980). Com isso, o custo do movimento é diferente para cada gênero, sendo o sexo 

que mantem os recursos o menos dispersivo (i.e. machos no caso de P. leucoptera). A 

prole do mesmo sexo tem vantagens em permanecer no território natal e herdar o 

território de seu pai. Enquanto que ficar perto do território natal para a prole do outro 

sexo aumenta as chances de depressão endogâmica (Greenwood 1980, Clobert et al. 

2004).  

A fragmentação pode intensificar a assimetria ao diminuir preferencialmente as 

chances de movimento de um dos sexos, causando desvios na razão sexual de 

populações pequenas e isoladas, aumentando suas chances de declínio e extinção 

(Dale 2001). No caso de P. leucoptera, ainda há trabalhos indicando assimetria no 

risco de predação durante a movimentação em matrizes, sendo os machos mais 

predados (Awade 2009, Candia-Gallardo 2010). Assim, há indicação de que os 

machos provavelmente são os mais afetados pelas mudanças na conectividade das 

paisagens, e por isso escolhemos trabalhar com eles. Executar os experimentos 

apenas com uma faixa etária (i.e. adultos) também foi estabelecido por haver 

evidências de diferenças entre elas (Paradis et al. 1998). 

P. leucoptera é assim um modelo adequado a esse estudo. Além de ter 

sensibilidade intermediária à fragmentação e usar áreas de matriz, há uma ampla 

disponibilidade de informações com relação ao uso de habitat e a capacidade de 

movimento dessa espécie (e.g. Uezu et al. 2005, Duca et al. 2006, Hansbauer et al. 

2008, Awade 2009, Candia-Gallardo 2010). 

DELINEAMENTO EXPERIMENTAL E MONITORAMENTO 

Matrizes Experimentais 

Utilizamos três tipos de matrizes: pastos limpos, plantações de milho e cultivos 

de Eucaliptus. Foram selecionadas 10 matrizes experimentais para cada um dos três 

tipos, totalizando 30 locais. Como em cada matriz seria realizado um experimento de 

soltura (explicado mais adiante), escolhemos locais experimentais que possuíam um 

fragmento de mata focal com no mínimo 150 m de borda limite com a área de não-

habitat. As áreas definidas como pastos limpos foram locais em que as gramíneas 

estiveram mais baixas que 10 cm, representadas principalmente por pastagens em 

uso. As matrizes com plantações de milho tinham altura mínima de 1,5 m e as com 
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Eucaliptus apresentaram altura mínima de 8 m e tinham a linha de plantação 

perpendicular à mata. A distância entre cada matriz experimental foi de no mínimo 2 

km. Em seguida, determinamos um ponto de soltura dentro da matriz a 150 m da 

borda da mata, sendo que esse ponto distava mais que 150 m de qualquer outro 

fragmento da paisagem (Figura 3).  

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Desenho esquemático de uma matriz experimental com o fragmento alvo 

com borda limite igual ou maior a 150 m, ponto de soltura (marcação em vermelho) na 

matriz a 150 m da borda da mata e outros fragmentos distando mais de 150 m do 

ponto de soltura. 

Densidade de predadores 

Para a quantificação de predadores verificamos se existiam diferenças 

quantitativas entre as diferentes matrizes analisadas, podendo significar, assim, 

diferentes níveis de risco de predação para Pyriglena leucoptera. 

Amostragem de predadores 

 A espécie Pyriglena leucoptera tem eventos dispersivos durante o dia por se 

tratar de uma espécie diurna. Trabalhos recentes confirmam essa característica por 

terem observado indivíduos cruzando a matriz durante esse período (Awade 2009, 

Candia-Gallardo 2010). O risco de predação dessa espécie é, então, aumentado 

durante o dia. O grupo mais representativo com hábito diurno entre os principais 

predadores dessa espécie (i.e. aves de rapina, cobras e mamíferos; Sick 1997) são as 

aves de rapina. Portanto, selecionamos amostrar as aves de rapina para verificar o 

risco de predação em diferentes matrizes. 
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A amostragem foi realizada através do método de “Amostragem por distância” 

(Distance Sampling) com transectos. Uma busca bibliográfica (Buckland et al.2001, 

Granzinolli 2009) mostrou essa técnica como a mais adequada para o nosso objetivo. 

Os locais amostrados (i.e. pasto, milho e Eucaliptus) possuem visibilidades diferentes 

e com esse método é possível estimar a probabilidade de detecção em cada área para 

calcular a densidade de animais (Buckland et al. 2001). O método em campo consiste 

em registrar, para cada indivíduo detectado, a distância perpendicular ao transecto e a 

partir desse conjunto de medidas determina-se uma função de detecção do grupo em 

relação à distância do observador. A função de detecção possibilita, então, estimar a 

densidade de indivíduos em cada área considerando as diferenças de detecção em 

cada uma dada pelas diferenças estruturais da vegetação. 

Assim, um transecto de 800 m foi demarcado em cada matriz experimental, 

distando aproximadamente 100 m da borda do fragmento, e percorrido a pé por 3 

observadores durante 1 hora (entre as 9h e 12h, com velocidade constante). Foram 

registradas as distâncias perpendiculares desde o transecto a todas as detecções 

visuais ou sonoras de aves de rapina, a espécie observada, o comportamento (vôo, 

empoleirado, pouso em solo) e a localização na paisagem (matriz, mata).  Cada 

transecto foi amostrado duas vezes em dias e horário diferentes (totalizando 60 

amostragens), mas com condições climáticas semelhantes (i.e sem chuva, pouca 

nebulosidade). Para garantir a independência das detecções, duas detecções de uma 

mesma espécie só foram diferenciadas se fossem detectadas simultaneamente ou 

quase simultâneas em duas direções diferentes (Whitacre et al. 1992) (Figura 4). 

A escolha da manhã para a realização da amostragem é justificada por se 

tratar do período de maior atividade das aves de rapina e da ordem Passeriformes, a 

qual Pyriglena leucoptera pertence (Deslauries e Francis 1991). Assim, a espécie-

modelo expondo-se mais ao perigo de predação no período matutino, torna esse o 

mais apropriado para a análise. 
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Figura 4. Desenho esquemático mostrando como foi realizado o levantamento de aves 

de rapina, utilizando o método Distance sampling. 

Análise de dados 

Escolhemos apenas as espécies potencialmente predadoras de Pyriglena 

leucoptera, excluindo as espécies para as quais não havia registros de alimentação 

com aves pequenas (Sick 1997). As detecções que ocorreram a mais de 500 m 

perpendicular ao transecto também foram retiradas, porque registros a distâncias 

muito grandes e que ocorrem de maneira descontínua (outliers) podem apresentar 

grandes erros de medida e não colaboram efetivamente no cálculo da densidade, 

dificultando o ajuste das funções aos dados (Buckland et al. 2001).  

A densidade de aves de rapina foi estimada utilizando o programa Distance 5.0 

(Thomas et al. 2005). Após inserirmos as detecções, o tamanho do transecto, a 

localidade no transecto da observação e a distância perpendicular, foram modeladas 

as funções de detecção (g(x)) para cada tipo de matriz. Essas funções representam a 

probabilidade de detectar um objeto que esteja a uma distância x do transecto 

(Thomas et al. 2005). Ela é composta por: uma função chave (uniforme, semi-normal 

ou hazard-rate) que representa a parte paramétrica do modelo, mais o termo de ajuste 

que é a forma flexível baseada em séries polinomiais (parte semi-paramétrica). As 

funções de detecção para cada matriz foram estimadas utilizando todos os registros 

incluindo todas as espécies de potenciais predadores.  

As funções que melhor se ajustaram aos dados foram selecionadas pelo 

Critério de Seleção Akaike (Akaike´s Information Criterio-AIC). Esse método se baseia 

em parcimônia, no qual o modelo com melhor ajuste e menor número de parâmetros é 

considerado melhor. Seguindo esse princípio, o modelo com a função de detecção que 

  

  

800 m 

  
1 hora  

Matriz  

Fragmento  

x 

 100 m 



18 
 

apresentava um menor AIC foi escolhido para cada tipo de matriz. Por fim, para 

determinar se havia diferenças de densidades de aves de rapina entre cada uma das 

três matrizes, realizamos o teste de Kruskal-Wallis com as estimativas de densidade 

por transecto. 

Experimentos de translocação 

Para testar a segunda previsão do nosso trabalho referente ao estudo dos 

padrões de movimentação de P. leucoptera nas diferentes matrizes foram realizadas: 

capturas, translocações e monitoramentos com radiotelemetria.  

Captura 

A captura dos indivíduos foi feita em áreas florestais fragmentadas distando no 

mínimo 8 km do local do experimento, para evitar que eles fossem translocados em 

seus territórios e, consequentemente, em áreas conhecidas (e.g Bélisle et al.2001). 

Além disso, foram escolhidas áreas de captura onde existiam as matrizes a serem 

testadas em um raio de 200 m, para garantir que os indivíduos tivessem experiência 

prévia nessas áreas de não-habitat.  

Utilizamos redes de neblina (12 x 2.5m e 36mm de malha) e gravações de 

canto de Pyriglena leucoptera (playback) para atrair os indivíduos, procedimento 

facilitado por se tratar de uma espécie relativamente comum e que responde rápido à 

técnica de playback (Boscolo et al. 2006). Eram abertas 3 ou mais linhas de rede por 

volta das 6h30, que então eram verificadas a cada 30 minutos ou menos quando 

necessário. Aguardávamos a captura até as 11 h e, se não tivéssemos sucesso, o 

trabalho era interrompido naquele dia. Esse horário foi predeterminado para que não 

houvesse muita diferença da hora de soltura entre os animais e para permitir que os 

indivíduos translocados tivessem tempo de explorar a matriz antes do pôr do sol.  

Após a captura, selecionamos indivíduos machos, adultos e saudáveis. Os 

indivíduos eram devidamente identificados com anilhas coloridas e era fixado, no 

uropígio, um radiotransmissor (modelo TXB-002G da Telenax, peso 0.9 g, o que 

corresponde a <5% do peso da ave). Essa fixação foi feita com cola de látex 

cosmética para cílios não irritante, permitindo a livre movimentação das asas e penas, 

sem comprometer a glândula uropigial (Raim 1978, Kenward 2001, Awade 2009, 

Candia-Gallardo 2010) (Figura 5). 
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Figura 5.  (a) Vista dorsal de uma ave; a seta indica a posição de fixação do 

transmissor. (b) Ave com o transmissor fixado; o fio representa a antena que é 

direcionada para as rectrizes (Fonte: Raim 1978).  

Translocação 

Para verificar os padrões de movimentação das aves nas diferentes matrizes, 

um indivíduo de P. leucoptera foi translocado e solto em cada matriz experimental (n = 

30). A translocação é uma das técnicas mais utilizadas na análise da aptidão de aves 

de se moverem entre fragmentos (Bélisle et al. 2001, Gobeil e Villard 2002). Esse 

método tem contribuído para indicar como os indivíduos utilizam os diferentes 

elementos da paisagem, permitindo assim uma melhor análise funcional da 

conectividade da paisagem. A translocação é uma forma de estimular uma situação 

em que o animal translocado precisa se movimentar para encontrar um novo habitat. A 

técnica ainda evita o homing behaviour, que é definido como o retorno ao um lugar ou 

área conhecido (Bélisle et al.2001, Gobeil e Villard 2002, Boscolo et al.2008) 

Após a captura, os animais foram transportados ao local da soltura na matriz 

em sacos opacos para evitar que visualizassem o caminho percorrido e se 

orientassem. Uma vez no local de soltura, os animais foram colocados em uma caixa 

opaca com furos para a respiração e deixados nessa condição por 10 minutos, para 

minimizar o estresse do manuseio e do transporte.  

O ponto de soltura foi pré-definido em 150 m da borda da floresta mais 

próxima. Selecionamos essa distância porque dados em análise no período de 

elaboração desse projeto (Awade 2009) indicavam que a capacidade perceptual da 

espécie Pyriglena leucoptera estava próxima a esse valor. Assim, provavelmente, essa 

distância permitia a percepção do animal e o monitoramento, pois numa distância 

inferior talvez o monitoramento ficasse prejudicado devido ao menor tempo de 

deslocamento. 

  

(a) (b) 
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A liberação dos animais na matriz seguiu um mecanismo utilizado por Forero-

Medina e Vieira (2007) para permitir que o animal, ao ser liberado, tivesse à sua 

disposição todas as direções de seu campo de visão, dando assim chances iguais 

para que ele se movimente para qualquer direção. A metodologia consistiu em colocar 

o animal em uma caixa que abre verticalmente, ao ser acionada pelo observador 

através de uma corda de 50 m de cumprimento (Figura 6). Uma vez a caixa aberta, os 

movimentos do indivíduo foram monitorados imediatamente por radiotelemetria. O 

intervalo entre a captura e a soltura variou entre 1h e 2h30, independente do tipo de 

matriz.  

 

Figura 6. Desenho esquemático do mecanismo utilizado na liberação dos animais nas 

matrizes experimentais. O observador que liberava a ave ficava a, aproximadamente, 

50 m do ponto de soltura. 

Monitoramento da Movimentação e estimativa das localizações 

Para verificar os tipos de movimento (i.e. reto, tortuoso ou ausência de 

movimento) e a direção inicial em cada matriz, utilizamos o método de triangulação 

com radiotelemetria (Kenward 2001). Esse método propõe que a partir de alguns 

pontos de referência conhecidos (3 ou mais), são obtidas direções, simultâneas ou em 

intervalos de tempo reduzido, do sinal emitido pelo transmissor e assim, a localização 

do animal. 

Os registros foram feitos com receptores de radio VHF manuais com antenas 

direcionais “Yagi”, que detectam num raio de aproximadamente 500 m. Os registros 

foram obtidos simultaneamente por três observadores a cada 5 minutos durante as 

primeiras 2 horas e, depois, a cada 15 minutos ou em menor tempo quando 

necessário (e.g. grande movimentação do indivíduo). Esse monitoramento foi 

realizado enquanto o animal se deslocava pela matriz, estando os observadores o 
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mais distante possível (> 50m) e fora dos possíveis trajetos da ave. A partir da 

triangulação dessas direções, obtivemos uma região de maior probabilidade de origem 

do sinal (localização do animal) utilizando o método de estimativa de máxima 

verossimilhança no programa Locate III (Nams 2006).  

Os dados obtidos no monitoramento da movimentação foram corrigidos 

segundo a declinação magnética da região durante o período de trabalho (i.e. -19.5o), 

de acordo com National Geophysical Data Center (NGDC, disponível em: 

http://www.ngdc.noaa.gov/geomag-web/#declination), utilizando o programa Locate III 

(Nams 2006), que posteriormente nos forneceu os pontos do trajeto de cada animal.  

As localizações foram plotadas no programa Arc Gis 10.0. Os pares ou trios da 

radiotelemetria que não se cruzavam ou apresentavam problemas de localização 

foram descartados (White e Garrot 1990, Kenward, 2001), o que representou menos 

de 1% dos dados usados (4 de 605 pontos de localização).  

Análise de dados 

 O tempo de permanência dos indivíduos de P. leucoptera em cada matriz foi 

comparado através da análise de sobrevivência de Kaplan-Meier que compara curvas 

de sobrevivência (sobrevida = tempo transcorrido antes da ocorrência de um evento 

terminal) entre tratamentos (i.e. diferentes matrizes). A chegada à mata foi 

considerada o evento terminal ou sucesso, e algum outro evento (i.e. morte) foi 

considerado insucesso. O procedimento foi apropriado, pois permitiu a análise de 

dados incompletos coletados em indivíduos que morreram (e.g. por predação). As 

proporções de sucesso entre as matrizes foram comparadas através de Teste G. 

Os padrões de movimentação foram comparados entre si utilizando a 

geometria fractal (Mandelbrot 1967). A dimensão fractal (D-fractal; Dicke e Burrough 

1988), um dos índices dessa geometria, é apontada como um dos melhores métodos 

de análise de tortuosidade em movimentos (Wiens et al. 1995). Os valores variam 

entre 1 e 2, com o valor 1 indicando um caminho em linha reta e o 2 indicando um 

trajeto tão tortuoso a ponto de cobrir um plano. O índice de cada trajeto foi calculado 

no software Fractal 5.2 (disponível em http://www.nsac.ns.ca/envsci/staff/vnams), 

através do fractal médio (“Fractal mean”, Caldweel e Nams 2006), e depois foram 

comparados através de estatística não-paramétrica (i.e. Kruskal-Wallis). 

Para avaliar se houve variação na capacidade perceptual dos indivíduos nas 

diferentes matrizes, analisamos o ângulo do deslocamento inicial (primeiros 20 m) em 
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relação à direção esperada, que seria seguir diretamente ao fragmento alvo. 

Consideramos que seguir em direção ao fragmento mais próximo indicaria que os 

animais “percebem” esse elemento da paisagem, conforme procedimento já utilizado 

por Zollner e Lima (1997). A medição dos ângulos foi feita através do programa ArcGis 

10.0 e as análises feitas através de estatística circular utilizando o programa Oriana 

4.01, foram realizados os testes V para verificar quanto a direção inicial em cada 

matriz diferiu do esperado, e o teste Watson-Williams para comparar as direções entre 

matrizes. 
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Resultados 

Densidade de aves de rapina 

Obtivemos 261 registros de aves de rapina nos 60 censos realizados (Tabela 

1). Dentre as 18 espécies detectadas (e mais duas não identificadas), três não foram 

consideradas nas análises, pois não apresentavam em sua dieta aves pequenas. 

Houve assim 255 detecções de aves potencialmente predadoras de Pyriglena 

leucoptera. A partir das funções de detecção matriz-especificas (Figura 7), estimamos 

as densidades totais de potencias predadores em cada matriz experimental (Tabela 2). 

As funções de detecção selecionadas pelo método AIC foram diferentes para cada 

matriz, já que a estrutura, e consequentemente, a detectabilidade entre elas são 

diferentes. A função escolhida para o pasto foi a semi-normal com termo de ajuste 

cosseno e com probabilidade de detecção igual a 0,45, a do milho foi a função hazard-

rate com termo de ajuste cosseno e com detectabilidade igual a 0,07 e a do Eucaliptus 

foi a função uniforme com termo de ajuste polinomial e com probabilidade de detecção 

igual a 0,58. 

Tabela 1. Espécies de aves de rapina detectadas. As espécies excluídas estão em 

negrito. 

Espécie Pasto Milho Eucaliptus 

Amadonastur lacernulatus 0 1 0 
Athene cunicularia 27 1 0 
Buteo albicaudatus 9 1 0 
Caracara plancus 53 20 1 
Elanus leucurus 1 0 0 
Falco deiroleucus 0 2 0 
Falco femoralis 3 3 1 
Falco rufigularis 0 1 0 
Falco sparverius 9 2 0 
Hepertotheres cachinnans  1 0 0 
Heteropzias meridionalis 4 1 0 
Ictinia pumblea  3 1 0 
Leptodon cayanensis  1 0 0 
Milvago chimachima 12 5 6 
Rupornis magnirostris 36 16 18 
Urubitinga coronata 2 0 0 
Falco sp 2 0 1 
Buteo sp 1 7 0 
Não Identificados 2 6 1 

TOTAL 166 67 28 
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Figura 7. Curvas de detecção de aves de rapina (em vermelho) selecionadas para a 

matriz de (a) pasto, (b) milho, (c) Eucaliptus. As barras representam a proporção de 

indivíduos detectados a cada distância dos transectos. 

 

 

 

 



25 
 

Tabela 2. Densidades de aves de rapina baseadas nas funções de detecção 

selecionadas, tempo de permanência na matriz de cada indivíduo (em horas), sucesso 

de cada indivíduo em chegar à floresta (1-sucesso, 0-insucesso) e dimensão fractal 

(DFractal) para cada trajeto de movimentação. 

                  

ID Matriz Local Densidade 
(ind./ha) 

Tempo 
(h) Sucesso  DFractal  Ângulos  Observações  

1 PASTO Lucilene 0,15 1,88 0,00 1,27 80,69 Predação 

2 PASTO Represas 0,19 4,50 0,00 1,23 51,84 Morte 

3 PASTO Neco 0,30 1,67 1,00 1,12 0,00  

4 PASTO Hermes 0,21 0,17 1,00 1,01 32,25  

5 PASTO Adao 0,19 1,00 1,00 1,14 99,22  

6 PASTO Nha Moca 0,14 0,75 1,00 1,15 124,13  

7 PASTO Tamoyo 0,18 0,33 1,00 1,04 18,53  

8 PASTO Modulo 0,29 0,25 1,00 1,08 126,83  

9 PASTO Carlos 0,19 0,70 1,00 1,10 156,57  

10 PASTO Portugues 0,37 1,25 1,00 1,19 37,67  

11 MILHO 
Sta 

Terezinha 
0,33 3,00 1,00 1,23 50,37  

12 MILHO Leno 0,50 1,42 1,00 1,12 54,18  

13 MILHO Miguel 0,92 0,67 0,00 1,71 172,96 Morte 

14 MILHO Cabecao 1,00 2,33 0,00 1,13 41,03 
Possível 
Predação 

15 MILHO Dirceu 1,17 18,58 1,00 1,36 140,66  

16 MILHO Ed Carlos 0,83 5,33 1,00 1,38 53,62  

17 MILHO Bechara 0,25 2,25 0,00 1,68 82,62 
Possível 
Predação 

18 MILHO Fernando 0,25 28,50 0,00 1,21 20,77 Predação 

19 MILHO Agrimpa 0,08 26,00 0,00 1,17 48,68 
Possível 

morte 

20 MILHO Tomo 0,17 22,83 1,00 1,21 39,87  

21 EUCALIPTUS Sede Velha 0,05 21,00 1,00 1,22 95,92  

22 EUCALIPTUS Valinhos 0,04 23,50 1,00 1,28 161,28  

23 EUCALIPTUS Ingles 0,02 2,00 1,00 1,41 6,33  

24 EUCALIPTUS 36 0,03 0,75 1,00 1,24 66,62  

25 EUCALIPTUS Tijuco 0,04 4,50 1,00 1,19 145,97  

26 EUCALIPTUS  Boa Vista 0,03 2,42 1,00 1,53 14,12  

27 EUCALIPTUS Retiro 0,03 20,25 1,00 1,28 100,20  

28 EUCALIPTUS Lavrinhas 11 0,02 0,50 1,00 1,12 76,33  

29 EUCALIPTUS Lavrinhas 3 0,02 3,75 1,00 1,17 81,20  

30 EUCALIPTUS Grupo 0,00 7,92 1,00 1,14 64,13   

         

A densidade de aves de rapina foi significativamente diferente entre as três 

matrizes (H2,30= 21,03, p < 0,001). As maiores densidades foram observadas 

igualmente no milho e no pasto (p > 0,05). Já na matriz de Eucaliptus, a densidade foi 
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menor e diferente tanto do pasto (p < 0,05) quanto do milho (p < 0,001). O milho 

apresentou uma grande variação, com média ± desvio padrão igual a 0,55 ± 0,39 ind. / 

ha, o pasto (0,22 ± 0,07) e o Eucaliptus (0,03 ± 0,01) tiveram uma variação menor 

(Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Densidades de aves de rapina por matriz. 

Padrão de movimentação nas matrizes 

 O sucesso dos indivíduos translocados em chegar à mata (Tabela 2) foi 

diferente entre as matrizes (G= 8,72, p < 0,05). No Eucaliptus, todos (n= 10) foram 

bem sucedidos. No pasto, 80% dos indivíduos conseguiram chegar ao seu habitat 

natural. No milho apenas 50% alcançaram um fragmento florestal (Figura 9). 
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Figura 9. Proporções de indivíduos que tiveram sucesso (blocos escuros) e insucesso 

(blocos claros) em chegar ao habitat (i.e. floresta). 

 O tempo de permanência variou entre as matrizes (Tabela 2). Os indivíduos 

permaneceram tempo semelhante nas matrizes de milho e Eucaliptus, sendo esse 

tempo maior que na de pasto, como pode ser observado pelas curvas de 

sobrevivência de Kaplan-Meier que foram diferentes entre as matrizes (x2= 10,34, df= 

3, p < 0,05) (Figura 10). Esse maior tempo de permanência no milho e no Eucaliptus 

não significou, necessariamente, maior número de insucessos. Já no pasto, os 

indivíduos que permaneceram mais tempo morreram. 

 Com relação aos dois indivíduos liberados no pasto que não alcançaram a 

mata, um foi predado por uma ave de rapina (Caracara plancus) durante o 

monitoramento, e o outro foi encontrado morto sem nenhuma marca de predação. No 

milho houve vestígios de predação em apenas um dos casos (penas no local onde 

estava o transmissor). Outro animal solto no milho foi encontrado morto sem sinais de 

predação. Em outros dois casos, temos apenas evidências indiretas de predação, num 

caso o sinal sumiu rapidamente (perdemos até o sinal auditivo), e no outro caso o sinal 

se deslocou de repente cerca de 300 m, ficou inconstante e desapareceu. No último 

caso, o sinal ficou extremamente fraco e mesmo depois de uma grande busca, não 

conseguimos estabelecer a localização. 
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Figura 10. Curvas de sobrevivência de Kaplan-Meyer representando o tempo de 

permanência na matriz e a proporção de indivíduos de P. leucoptera que chegaram 

aos fragmentos de habitat. 

O padrão de tortuosidade do trajeto dos indivíduos translocados (Figura 11, 

Anexo 1), medido pela dimensão fractal de cada trajeto (DFractal, Tabela 2), foi 

diferente entre as matrizes (H2,30 = 7,95, p < 0,05). O milho apresentou uma grande 

variação, com média ± desvio padrão igual a 1,32 ± 0,21, o pasto (1,13 ± 0,08) e o 

Eucaliptus (1,26 ± 0,13) já tiveram uma variação menor (Figura 11). As diferenças se 

encontram entre milho e pasto (p<0,05) e entre Eucaliptus e pasto (p=0,054), mas não 

entre Eucaliptus e milho (p>0,05). Pasto foi a matriz com trajetos mais retilíneos, milho 

teve percursos mais tortuosos e o Eucaliptus ficou em uma posição intermediária 

(Figura 12). 
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Figura 11. Exemplo de trajeto (a) no pasto, (b) no milho e (c) no Eucaliptus. 

(a) 

(b) 

(c) 
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Figura 12. Dimensões fractais por matriz, indicando a tortuosidade dos caminhos. 

Não houve relação entre a tortuosidade (DFractal) e o tempo de permanência 

nas matrizes de milho (R2= 0,1445, p > 0,05) e Eucaliptus (R2= 0,0028, p > 0,05). Já 

na matriz de pasto, os animais que fizeram percursos mais tortuosos ficaram mais 

tempo na matriz (R2= 0,4960, p < 0,05) (Figura 13 a-c). 
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Figura 13. Relação entre a tortuosidade do trajeto (Dimensão Fractal) e o tempo de 

permanência na matriz no (a) pasto, (b) milho e (c) Eucaliptus. 

 A partir dos ângulos do deslocamento inicial de cada indivíduo translocado 

(primeiros 20 m) (Tabela 2), verificamos que os animais se desviaram da direção 

esperada, isto é, não seguiram diretamente para o fragmento focal na matriz de pasto 

(u= 0,33, p > 0,05), na de milho (u= 1,47, p > 0,05) e na de Eucaliptus (u= 0,50, p > 

0,05). Também não houve diferença no desvio do direcionamento entre as três 

matrizes (F2,30= 0,30, p > 0,05). 
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Discussão 

A análise conjunta da densidade de predadores nas matrizes e dos 

experimentos de translocação permitiu detectar um gradiente de risco para o 

deslocamento da espécie Pyriglena leucoptera nas matrizes. O milho é a matriz onde 

há o maior risco, o pasto apresenta uma situação intermediária e o Eucaliptus é a 

matriz menos arriscada. Os possíveis mecanismos capazes de explicar o padrão 

observado são discutidos abaixo. 

 O risco de predação influencia o comportamento de movimentação dos animais 

entre manchas de habitat e pode variar entre matrizes com estruturas vegetacionais 

diferentes (Desrochers e Hannon 1997, Bélisle 2005, Zollner e Lima 2005, Roth II et al. 

2006). Conforme esperado, as densidades de predadores de Pyriglena leucoptera (i.e. 

aves de rapina) foram diferentes nas três matrizes estudadas. No pasto e no milho as 

densidades foram semelhantes e maiores do que no Eucaliptus. 

Os pastos devem apresentar vantagens para as aves de rapina, como amplo 

campo visual e amplo espaço para vôo. Possivelmente, os fragmentos florestais são 

usados como poleiro para essas aves. A maior densidade de aves de rapina em 

pastagens foi relatada anteriormente por Granzinolli (2009) na Estação Ecológica de 

Itirapina e algumas generalizações da literatura também mencionam que essas áreas 

favorecem as espécies de áreas abertas naturais (e.g. del Hoyo et al. 1994, Sick 1997, 

Ferguson-Lees e Christie 2001). 

 A seleção de habitat pelos rapinantes parece ser, para algumas espécies, 

determinada pela estrutura da vegetação, morfologia e comportamento de caça, e 

para outras, o recurso alimentar deve exercer maior influência (Janes 1985). Baseados 

na ausência de poleiros e no menor campo visual para os predadores, acreditávamos 

que no milho encontraríamos a menor densidade de aves de rapina. As plantações 

mecanizadas, como o milho, geralmente não possuem árvores no meio para serem 

utilizadas como poleiros. Porém, após as nossas análises, entendemos que além das 

características destacadas acima (i.e. poleiros, campo visual), outras devem ter maior 

influência na utilização dos milharais. O tipo de alimento produzido por essa matriz 

pode atrair um grande número de presas para os rapinantes como pequenos 

mamíferos (Umetsu e Pardini 2007), resultando numa maior densidade dessas aves. 

A densidade de aves de rapina no Eucaliptus também foi diferente da 

esperada. Previmos que a presença de poleiros e maior proteção propiciada pela 

vegetação arbórea seriam fatores importantes para o uso dessas matrizes pelas aves 
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de rapina. Contudo, a deficiência no espaço para vôo e no campo visual devem ser 

mais determinantes. Resultados semelhantes foram encontrados por Granzinolli 

(2009), que percebeu nas matrizes de Eucaliptus menor número de espécies e 

abundância de aves de rapina quando comparadas com as de pasto. Também 

precisamos considerar a distribuição de presas nessa matriz, que pode ser baixa e 

insuficiente para atrair as aves de rapina. 

 Importante ressaltar que a menor densidade de aves de rapina registrada no 

Eucaliptus não é resultado de uma menor detecção das aves nessa vegetação mais 

fechada quando comparada às outras (i.e. pasto e milho). O método de amostragem 

utilizado (i.e. Distance Sampling) permite corrigir possíveis diferenças na detecção no 

cálculo das densidades. No Eucaliptus a função de detecção selecionada foi diferente 

da do pasto e do milho, permitindo os ajustes.  

 As densidades desiguais de predadores entre as matrizes indicam que o risco 

de predação para Pyriglena leucoptera é diferente entre elas. As matrizes de pasto e 

milho, por apresentarem maior densidade de aves de rapina, são mais arriscadas do 

que as de Eucaliptus. Os níveis variados de risco são percebidos pelas presas 

(Pyriglena leucoptera) e influenciam seus comportamentos de movimentação para 

minimizarem os custos e potencializarem as possíveis vantagens de cada local (Lima 

1998, Lima e Bednekoff 1999, Bélisle 2005, Zollner e Lima 2005, Fahrig 2007). 

 Simulações feitas por Zollner e Lima (2005) mostraram que o risco de predação 

tem papel relevante nos padrões de movimentação dos indivíduos pelas matrizes. 

Como esperado, os nossos resultados mostraram que o comportamento de 

movimentação de P. leucoptera variou entre as áreas de não-habitat com diferentes 

riscos de predação. O tempo de permanência em cada matriz e a tortuosidade do 

trajeto percorrido foram diferentes. No entanto, o parâmetro utilizado para avaliar a 

capacidade perceptual não apresentou variações. Nas três matrizes todos os 

indivíduos soltos se movimentaram inicialmente em uma direção diferente da esperada 

(i.e. o fragmento de floresta mais próximo).  

O tempo de permanência na matriz, considerado como o tempo de exposição 

ao risco, foi maior nas matrizes de milho e de Eucaliptus do que nas de pasto. Além do 

efeito do risco percebido pela presa, o tempo utilizado durante o deslocamento pode 

ser influenciado pela vegetação. Cada matriz pode facilitar ou dificultar a 

movimentação dos animais conforme a sua estrutura (Bélisle e Desrochers 2002), 

impondo, por exemplo, barreiras ao campo visual. Concordando com essa idéia, as 

matrizes em que os animais ficaram mais tempo (i.e. milho e Eucaliptus) têm barreiras 
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maiores em relação à visibilidade (estrutura vegetacional mais densa). 

Consequentemente, um maior tempo de deslocamento pode ser explicado por uma 

maior obstrução do campo visual e menor direcionamento do movimento, mesmo em 

condições de alta densidade de predadores, como no milho. 

Os motivos e as consequências de um maior tempo de permanência no milho e 

Eucaliptus são diferentes. No milho, por ser uma das matrizes com maior densidade 

de predadores (i.e. com maior risco), apenas 50% dos indivíduos soltos tiveram 

sucesso em chegar ao habitat. Na matriz de Eucaliptus, o maior tempo não 

representou menor sucesso, já que é a matriz com menor densidade de rapinas (i.e. 

menor risco) e todos os animais translocados tiveram sucesso em chegar à mata. No 

pasto, apesar da grande densidade de rapinas, o tempo de deslocamento foi menor e, 

portanto, os animais ficaram menos tempo expostos ao risco, tendo um sucesso em 

chegar aos fragmentos de floresta de 80%.  

 A tortuosidade do movimento foi maior nas matrizes de milho, intermediária na 

de Eucaliptus e menor na de pasto. Assumindo que os indivíduos fazem movimentos 

curtos e retilíneos em locais estressantes onde eles tenham visibilidade do objetivo 

(Zollner e Lima 1999, Fahrig 2007, Hodgson et al.2011, Turlure et al.2011a), podemos 

considerar que o comportamento de Pyriglena leucoptera reflete o alto risco de 

predação percebido na matriz de pasto. O padrão de movimento na matriz de 

Eucaliptus, que apresentou uma tortuosidade intermediária, pode estar relacionado 

com a falta de visibilidade do objetivo. Porém, o baixo risco de predação e o alto 

sucesso de chegada à floresta mais próxima sugere que a tortuosidade do movimento 

possa também ser resultado do aproveitamento de recursos da plantação de 

Eucaliptus (Zollner e Lima 2005).  

 A obstrução visual nas matrizes de Eucaliptus é provavelmente maior que a de 

pasto e menor que a de milho. Quando observamos a estrutura da vegetação (i.e. 

árvores com copa) e o método de plantio em linhas, verificamos que o alcance da 

visão é maior no Eucaliptus do que no milho, que tem folhagens até o chão. Prevedello 

e Vieira (2010) propuseram que os animais podem seguir essas linhas de plantação, 

por isso utilizamos apenas matrizes de Eucaliptus com linhas perpendiculares à mata. 

 Os milharais propiciam o menor campo visual para Pyriglena leucoptera. 

Assim, provavelmente, o movimento nessa matriz é tortuoso porque a vegetação 

impossibilita o direcionamento do movimento. O forrageamento, diferentemente do 

Eucaliptus, é pouco provável, pois se trata de uma matriz com alto risco de predação 

(Zollner e Lima 2005), não sendo uma explicação coerente para o movimento tortuoso 
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observado nessa matriz. Assim, os animais, desorientados, deslocaram-se 

aleatoriamente até encontrarem a mata ou sofrerem algum outro evento. O movimento 

sem direção implica em um aumento na distância a ser percorrida pelo animal e a 

elevação dos custos associados ao deslocamento, já que os animais gastam mais 

tempo (Serrano e Tella 2003, Bowler e Benton 2005), afetando a chegada ao 

fragmento florestal (Awade 2009). 

 Por outro lado, percursos mais tortuosos nem sempre resultaram em um maior 

tempo de exposição. Nas matrizes de milho e Eucaliptus os animais devem ter ficado 

mais tempo parados, pois a menor tortuosidade no movimento não representou menor 

tempo de permanência nessas áreas. No Eucaliptus, esse resultado reforça a idéia de 

aproveitamento de recursos. No milho, as pausas podem estar relacionadas a 

mecanismos de proteção contra predadores (Lima e Dill 1990). Na matriz de pasto, os 

percursos mais tortuosos resultaram em um maior tempo na matriz e por tanto em um 

maior tempo de exposição ao risco de predação.  

 Nas três matrizes, o movimento inicial dos animais (20 m) não seguiu a direção 

esperada dada pelo menor caminho até a mata (150 m), isto é, eles se desviaram da 

direção esperada. Também não houve diferença do desvio do movimento inicial entre 

as matrizes. Apesar do foco desse trabalho não ter sido avaliar a capacidade 

perceptual de P. leucoptera, utilizamos esse parâmetro com a intenção de verificar a 

obstrução visual em cada matriz, que é evidentemente diferente. Acreditamos que a 

falta de direção inicial nas três matrizes tenha ocorrido pela distância em que soltamos 

os animais (i.e. 150 m), que é superior à capacidade perceptual estimada para essa 

espécie, entre 60 e 130 m em áreas de pasto (Awade 2009). Em áreas mais fechadas, 

como milho e Eucaliptus, essa distância não foi determinada, mas provavelmente deve 

ser ainda menor. 

 O conjunto dos nossos resultados indica que a espécie Pyriglena leucoptera é 

capaz de diferenciar os riscos e benefícios das matrizes e responder com padrões de 

movimentação diferenciados, influenciando a probabilidade de se deslocar com 

sucesso entre as manchas de habitat. Resultados recentes também tiveram 

conclusões semelhantes para outras espécies. Aben et al. (in press), estudando aves 

florestais em paisagens fragmentadas, verificaram que elas utilizavam diferentemente 

as matrizes. Turlure et al. (2011a) estudaram os efeitos de matrizes em espécies de 

borboletas e encontraram que a velocidade de vôo em cada matriz foi diferente, sendo 

mais rápida em matrizes de baixa qualidade para uma das espécies. Prevedello et al. 

(2011) testaram a capacidade perceptual (um dos principais determinantes da 
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dispersão) de mamíferos e encontraram que ela é inversamente proporcional à 

obstrução visual da vegetação.  

Outros requisitos básicos para os animais, como alimento e condições físicas, 

também podem afetar a movimentação dos animais. A distribuição de recursos 

alimentares para Pyriglena leucoptera nessas áreas de não-habitat deve ser variada 

(Santos-Filho et al. 2012, Ockinger et al. 2012). As diferentes matrizes também devem 

propiciar microclimas variados, influenciando a temperatura e a umidade, que são 

importantes para as aves e outros grupos, variando o estresse fisiológico (Stratford e 

Robinson 2005, Turlure et al. 2011b). 

Nas matrizes estudadas, o pasto deve propiciar o maior estresse fisiológico, já 

que a ave não tem nenhuma proteção, resultando em temperaturas altas e baixa 

umidade. Dentre as duas mortes que ocorreram no pasto, uma delas pareceu resultar 

de estresse fisiológico. No milho, já há sombreamento e as condições devem ser mais 

amenas. No Eucaliptus por conta da sua maior cobertura, similar com o habitat de P. 

leucoptera, deve apresentar o ambiente menos estressante, com baixa temperatura e 

alta umidade. 

Concluímos que a matriz de Eucaliptus é a de menor risco para a espécie em 

estudo. Essa área de não-habitat apresentou a menor densidade de aves de rapina e 

o maior sucesso de chegada à mata. O maior tempo de permanência na matriz, 

juntamente com a tortuosidade intermediária, não representaram maior risco de 

predação, e podem ser explicados por essa matriz proporcionar áreas de forrageio 

para a espécie. O microclima menos estressante também deve ter contribuido. A 

similaridade com o habitat natural de P. leucoptera (i.e. floresta) colabora para que o 

ambiente nessa matriz seja favorável ao deslocamento, isto é, menor risco (menor 

densidade de predadores) e mais benefícios (alimento e proteção) (Laurance e 

Yensen 1991, Forman 1995, Mesquita et al. 1999, Caryl 2012, Magrach et al. 2012, 

Eycott et al. in press). Há ainda evidências de que os animais ficam menos resistentes 

a deixarem o seu habitat quando a diferença entre a área de habitat e a matriz é 

pequena (Castellon e Sieving 2006). 

 Os pastos parecem ter risco intermediário para os indivíduos de Pyriglena 

leucoptera. Apesar da alta densidade de aves de rapina e alto estresse fisiológico, a 

ausência de obstrução visual permitiu que os indivíduos realizassem movimentos mais 

retilíneos em direção ao habitat, resultando em um menor tempo de exposição ao 

risco. O milho apresentou-se como a matriz de maior risco, com grande densidade de 

predadores, tempo de exposição ao risco alto e caminhos mais tortuosos. O alto 
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insucesso em chegar à mata (i.e. o menor entre as três matrizes estudadas) e o 

estresse fisiológico reforçam a idéia de uma matriz com maior custo ao movimento da 

espécie em estudo. 

 A importância de se considerar as matrizes como elementos heterogêneos das 

paisagens é novamente destacada com os nossos resultados. O conhecimento gerado 

fornece informações importantes sobre como os indivíduos respondem, através do seu 

comportamento de deslocamento pela paisagem, às alterações estruturais da 

matrizes. Esses fatores que agem no fluxo inter-habitat dos indivíduos são essenciais 

para determinar a probabilidade de persistência das populações em paisagens 

fragmentadas (Taylor et al. 1993, Hanski 1999, Zollner e Lima 2005, Santos-Filho et 

al.2012).  

Ações de manejo com o intuito de contribuir para o aumento do fluxo de 

indivíduos pelas matrizes devem estimular a manutenção ou a criação de matrizes 

similares ao habitat florestal. Os nossos resultados mostram que essas matrizes 

podem aumentar a conectividade entre os fragmentos de habitat, pois apresentam 

menor risco ao movimento da ave de sub-bosque em estudo, e devem ser de melhor 

qualidade para outros táxons também (Aberg 1995, Gascon et al. 1999, Barbaro et 

al. 2005, Lantschner et al. 2008). Além de influenciarem a conectividade, essas 

matrizes podem reduzir os efeitos de borda, quando comparadas com matrizes 

estruturalmente diferentes da vegetação primária (Laurance e Yensen 1991, Forman 

1995, Mesquita et al. 1999, Caryl et al. 2012, Magrach et al.2012). Para aumentar 

essa similaridade, algumas práticas comerciais em áreas florestais, como a 

supressão do sub-bosque (e.g. Pinus e Eucaliptus), devem ser evitadas, pois retiram 

possíveis recursos e impactam no microclima, resultando, assim, numa queda na 

qualidade da matriz, e na diversidade e riqueza de espécies florestais dependentes 

de sub-bosque (Atauri et al. 2005). 

A manutenção das espécies pode ser favorecida em função de como as 

matrizes serão manejadas (Franklin e Lindenmayer 2009, Caryl et al. 2012). Ao se 

reconhecer o papel dessas áreas, abre-se uma nova via de manejo de paisagens, o 

que é particularmente importante em regiões onde não é possível alterar a 

configuração espacial do habitat. O entendimento dos efeitos das matrizes deve ser 

priorizado por ser essencial na compreensão dos processos ecológicos nas 

paisagens fragmentadas. Só o adequado manejo dessas áreas, permitirá a 

persistência de populações de espécies florestais nas paisagens modificadas pelo 

Homem. 
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Anexo 1 
 

Trajetos nas matrizes de cada animal solto (os pontos vermelhos identificam o início 

do trajeto e os pontos azuis o fim). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 1. Pasto Lucilene (b) 2. Pasto Represas 

(c) 3. Pasto Neco (d) 4. Pasto Hermes 

(e) 5. Pasto Adão (f) 6. Pasto Nhã Moça 
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(g) 7. Pasto Tamoyo (h) 8. Pasto Módulo 

(i) 9. Pasto Carlos (j) 10. Pasto Português 
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(a) 1. Milho Sta Terezinha (b) 2. Milho Leno 

(c) 3. Milho Miguel (d) 4. Milho Cabeção 

(e) 5. Milho Dirceu (f) 6. Milho Ed Carlos 
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(g) 7. Milho Bechara (h) 8. Milho Fernando 

(i) 9. Milho Agrimpa (j) 10. Milho Tomo 
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(a) 1. Eucaliptus Sede Velha (b) 2. Eucaliptus Valinhos 

(c) 3. Eucaliptus Inglês (d) 4. Eucaliptus 36 

(e) 5. Eucaliptus Tijuco (f) 6. Eucaliptus Boa Vista 
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_____________________________________________________ 

(g) 7. Eucaliptus Retiro (h) 8. Eucaliptus Lavrinhas 11 

(i) 9. Eucaliptus Lavrinhas 3 (j) 10. Eucaliptus Grupo 


