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1. INTRODUÇÃO GERAL 

O crescimento da população humana e a conseqüente expansão das atividades antrópicas 

nas últimas décadas vêm se refletindo na devastação e ocupação de ambientes naturais (Sisk 

et al., 1994) e no desaparecimento de espécies dos mais variados táxons ao longo de todo o 

mundo (Ehrlich, 1997), o que leva muitos autores a afirmarem que estamos presenciando um 

novo processo de extinção em massa (Myers, 1997; Thomas et al., 2004). Nos últimos 400 

anos, foram registradas mais de 1000 espécies extintas (Smith et al., 1993). Contudo, alguns 

autores indicam que esse número seja bastante subestimado, devido ao grande número de 

extinções não registradas nesse mesmo período (Pimm et al., 2006). 

 Apesar de ignorada pela maior parte da população, é impossível desvincular os efeitos 

dessa perda de espécies ao modo de vida das civilizações atuais. Estimativas indicam que a 

população humana utiliza diariamente, para os mais diversos fins, cerca de 40000 espécies de 

plantas, animais e microorganismos (Eldredge, 2000). Os efeitos diretos e indiretos da perda 

de espécies sobre a humanidade tornam-se ainda mais alarmantes quando se estima que 

estejam descritas apenas 10% de todas as espécies existentes no planeta (Primack, 2003), ou 

seja, uma grande diversidade de espécies, das quais nem temos conhecimento, está sob 

ameaça. 

 Dentro do contexto de impactos antrópicos, não há como definir uma única causa para 

essa perda de espécies. Efeitos deletérios da caça (Roberts et al., 2001), introdução de 

espécies invasoras (Ricciardi et al.., 1998) e mudanças climáticas (Mehlman, 1997) vêm 

ameaçando a biodiversidade em diversas regiões do planeta. No entanto, o principal impacto 

sobre a biodiversidade, atualmente, decorre das alterações das paisagens naturais e 

conseqüente perda e fragmentação dos habitats naturais (Debinski & Holt 2000; Fahrig 2003; 

Fisher & Lindenmayer 2007). A forte influência que a perda e fragmentação do habitat 
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exercem sobre a biodiversidade e os processos ecológicos têm sido amplamente destacados 

nas pesquisas científicas e nas políticas voltadas à conservação (Wilcox & Murphy, 1985; 

MMA, 2005). 

 Essa enorme influência que a perda e fragmentação do habitat exercem sobre as 

espécies fica evidenciada pelo grande número de estudos feitos sobre o tema (Fahrig, 2003). 

O corpo teórico formado a partir desses estudos tem grande potencial para auxiliar na 

elaboração de planos e estratégias de conservação das espécies em paisagens fragmentadas. 

No entanto, a maior parte desses estudos é feita em uma escala local, através de comparações 

feitas entre diferentes fragmentos de uma mesma paisagem (Ricketts et al.., 2001; Laurance et 

al.., 2002; Ribon, 2003), o que torna problemático o entendimento de alguns padrões para 

escalas regionais. Dentro desse contexto, é interessante que se conheçam os padrões de 

resposta das espécies à perda e fragmentação do habitat em uma escala regional, para que esse 

conhecimento possa auxiliar na elaboração de planos de conservação nessa mesma escala. 

 Porém, poucos estudos que tratam da resposta das espécies à fragmentação do habitat 

são feitos em escalas geograficamente mais amplas, dadas as reais dificuldades em se coletar 

dados biológicos nessas escalas espaciais, o que limita ou torna até mesmo inviáveis os 

procedimentos metodológicos de uma pesquisa (Blackburn & Gaston, 1998; Sagarin & 

Gaines, 2002). Para contornar essa situação, existem ferramentas analíticas inovadoras que 

conseguem suprir essa falta de informações ao longo de uma extensa área de estudo, 

modelando as condições das espécies ao longo dessa área a partir de um pequeno conjunto de 

dados. Apesar desse potencial, por se tratar de uma nova ferramenta de análise, ainda existem 

muitas questões a respeito da maneira mais adequada de sua aplicação. 

 Dentro desse contexto, a presente dissertação aborda a inclusão de uma variável 

biogeográfica, que atua em escalas regionais, em análises do efeito da cobertura e 
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configuração dos remanescentes florestais em paisagens fragmentadas do Sudeste do Brasil, 

com o intuito de verificar a importância dessa variável para o entendimento da persistência de 

populações de aves nesses locais. Ademais, é apresentado estudo metodológico de uma 

ferramenta analítica que propicia a utilização de uma variável biogeográfica, a partir de 

associações das espécies com características físicas do ambiente. 
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RESUMO  

A modelagem de distribuição potencial de espécies constitui uma técnica bastante recente e 

vem sendo, atualmente, utilizada em estudos nos mais diferentes ramos das ciências 

biológicas. No entanto, como um problema intrínseco a uma nova ferramenta de análise, 

ainda existem muitas questões a respeito da maneira mais adequada de aplicação dos modelos 

de distribuição potencial das espécies, Assim, por ser uma ferramenta com potencial de 

aplicação em diversas áreas de estudo, é extremamente útil que se façam testes metodológicos 

capazes desenvolver e aperfeiçoar essa técnica. Com o intuito de contribuir para o 

desenvolvimento da técnica de modelagem de distribuição potencial das espécies, o presente 

capítulo consta de um estudo metodológico que visa comparar o desempenho de diversos 

algoritmos da referida modelagem. Para conduzir os testes metodológicos foram utilizados 

dados de presença de 21 espécies de aves de sub-bosque da Mata Atlântica. A obtenção 

desses dados de presença foi feita através de uma extensa revisão em diversas fontes de 

informações. As variáveis ambientais utilizadas no processo de modelagem consistiram de 19 

variáveis bioclimáticas, além de altitude e declividade do terreno. Os algoritmos utilizados 

foram o Maxent, GARP e SVM. Como parâmetro de desempenho dos três algoritmos testados 

na modelagem, utilizamos a área sob a curva ROC (AUC) gerada a partir de dados 

independentes. Os modelos com maior capacidade de previsão foram aqueles gerados pelo 

Maxent, seguido pelo SVM, e por último o GARP. Os padrões dos modelos gerados pelo 

Maxent e pelo SVM parecem ter também maior significado biológico, além de serem mais 

condizentes com os padrões de distribuição conhecido das espécies. Consideramos que o 

Maxent foi o algoritmo mais adequado para modelagens de distribuição potencial das espécies 

estudadas, sendo assim recomendado para modelagem de distribuição de espécies que sejam 

realizadas sob as mesmas condições do presente estudo, como número e distribuição dos 

pontos de ocorrência, assim como das variáveis ambientais utilizadas. 
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ABSTRACT  

Species distribution models (SDM) is a quite new technique that has been used in many fields 

of natural sciences. Nevertheless, as problem inherent of a new technique, there is still a lot of 

questions about the most appropriated manner of its use and application. As the SDM consists 

a powerful tool with high potential to be used use in many fields of research, it is extremely 

useful that tests are carried out, to improve and refine this technique. To help in the 

development of the SDM, this study consist a methodological test that aims to compare the 

performance of different algorithms used in SDM. We used points of occurrence of 21 bird 

species along an area of nearly 1,200,000 km2 in southeastern Brazil. The data were obtained 

through a rough bibliographic revision. Environmental layers used in the modeling procedure 

consisted of 19 bioclimatic variables, besides altitude and slope of the terrain. The algorithms 

used were Maxent, GARP and SVM. As a performance parameter of the algorithms we used 

the area under de ROC curve (AUC), generated with points of occurrence independent of the 

ones used for the modeling procedure. Based on the AUC values, we observed a higher 

prevision capacity of the models generated with Maxent, followed by the ones generated with 

SVM, and at least, the ones generated with GARP. The pattern of the probability distributions 

of the models generated with Maxent and SVM had a higher biological meaning, besides 

agreeing more with the species real area of occurrence. As conclusion of this study we 

consider that Maxent is the most appropriate algorithm to be used in species distribution 

models, that are made under the same conditions of the ones used in the present study. 
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1. INTRODUÇÃO 

A modelagem de distribuição potencial de espécies é uma técnica recente e muito 

utilizada, atualmente, em estudos que abordam diferentes questões ambientais (Stockwell & 

Peters, 1999; Anderson et al.., 2003). Sua utilização vem sendo empregada em estudos que 

lidam com questões ecológicas (Peterson & Vieglais, 2001), efeitos de mudanças climáticas 

(Mehlman, 1997) e até mesmo de estratégias de conservação da biodiversidade (Loiselle et 

al.., 2003). 

Atualmente, dadas as condições de degradação e ameaça de diversas áreas naturais, 

existe certa urgência em estabelecer metas e planos de conservação da biodiversidade, mesmo 

que não haja informação biológica suficiente que nos permita entender o sistema natural por 

completo. E é justamente nessas situações nas quais é necessária a tomada de decisões sem 

que haja um grande conjunto de informações, que a modelagem de distribuição potencial das 

espécies pode ser aplicada (Siqueira, 2005).  

Conhecendo suas aplicações, estudiosos da Biologia da Conservação começaram a 

encarar a modelagem de distribuição potencial das espécies como uma importante ferramenta, 

o que fez com que o número de publicações utilizando esse tipo de modelagem aumentasse 

dramaticamente a partir do início dos anos 90 (Guisan & Thuiller, 2005). A primeira revisão 

completa que tratou das utilizações e aplicações da modelagem de distribuição das espécies 

foi realizada apenas no ano 2000 (Guisan & Zimmerman, 2000), evidenciando o recente 

aparecimento dessa ferramenta para o público científico em geral. 

No entanto, como um problema intrínseco a uma nova ferramenta de análise, ainda 

existem muitas questões a respeito da maneira mais adequada de aplicação dos modelos de 

distribuição potencial das espécies, principalmente pela grande quantidade de análises 

estatísticas e algoritmos disponíveis para esse fim (ver Guisan & Zimmerman, 2000 para 
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descrição geral dos algoritmos). Existem diversas publicações abordando diferentes métodos 

para a modelagem de distribuição potencial de espécies, como por exemplo, algoritmos 

genéticos (Anderson et al.., 2003; Stockwell et al.., 2005; Illoldi-Rangel, 2004), algoritmos de 

máxima entropia (Phillips et al.., 2006), envelopes ambientais (Waker & Cocks, 1991), 

análises de correspondência (Hill, 1991), modelos lineares generalizados (Augustin et al.., 

1996; Lehman, 1998), inferências bayesianas (Latimer et al.., 2006) e redes neurais de 

inteligência artificial (Tourenq et al.., 1999; Tan & Smeins, 1996, Laë et al.., 1999). Tão 

numerosas quanto são as publicações que envolvem comparações entre dois ou mais métodos 

de modelagem (Austin & Meyers, 1996; Guisan et al.., 1999; Pearce & Ferrier, 2000; 

McPherson et al.., 2004; Leathwick et al.., 2006; Elith et al.., 2006; Allouche et al.,. 2008), 

evidenciando a importância da discussão sobre as maneiras mais adequadas de utilizar 

modelos de distribuição potencial das espécies. 

Dentro desse contexto de uma ferramenta de análise bastante nova, em que ainda 

existe muita discussão a respeito da melhor maneira de sua utilização, é extremamente útil 

que se façam testes metodológicos capazes de desenvolver e aperfeiçoar essa técnica para os 

mais diversos campos das ciências naturais, como é a modelagem de distribuição potencial 

das espécies. 

2. OBJETIVO 

Com o intuito de contribuir para o desenvolvimento da técnica de modelagem de 

distribuição potencial das espécies, o presente capítulo proporciona um estudo metodológico 

que visa comparar o desempenho de diversos algoritmos na modelagem da distribuição de 21 

espécies de aves de sub-bosque da Mata Atlântica. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Área de Estudo 

A região de estudo compreende uma vasta extensão territorial (~1.200.000 km2), 

abrangendo todo o território dos estados brasileiros do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de 

Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Originalmente a área era majoritariamente 

coberta por Floresta Atlântica (MMA, 2000), mas atualmente restam cerca de 4 milhões de ha 

(36,5% da área original, Ribeiro et al.., 2009; Figura 1).  

 

 

Figura 1. Unidades federativas brasileiras que compõem a área de estudo. Em vermelho, limites do 

centro de endemismo de aves da Serra do Mar, proposto por Silva et al. (2004). 

 

A escolha dessa área de estudo foi baseada em critérios provenientes de outro estudo 

(ver capítulo 3), visto que a área compreende um importante centro de endemismo de espécies 

de aves da Mata Atlântica (Silva et al., 2004). Cabe ressaltar também que a área de estudo 

−
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utilizada compreende porção significativa da área de ocorrência das espécies de aves 

analisadas no presente estudo. 

3.2 Dados biológicos 

Para conduzir os testes metodológicos foram utilizados dados de presença de 21 espécies 

de aves ao longo de toda a área de estudo (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Lista das 21 espécies analisadas, categorizadas por guilda (Willis, 1979), sendo Is: insetívoros 

de sub-bosque; Os: onívoros de sub-bosque; Ob: onívoros de borda; Nec: nectarívoros; Gb: granívoros de 

borda; It: insetívoros de tronco e galho. 

 

A obtenção desses dados de presença foi feita através de uma extensa revisão bibliográfica 

da literatura, que englobou cerca de 130 teses e dissertações de diversas universidades 

nacionais e internacionais, e 265 artigos publicados em periódicos desde a década de 1940. 

Espécie Família Guilda 
# tipos de 
floresta 

que utiliza 

Área de 
distribuição 
geográfica  

(km2) 
Basileuterus cuilicivorus Parulidae Is 3 3.780.680
Basileuterus leucoblepharus Parulidae Is 3 1.248.321
Chiroxiphia caudata Pipridae Os 3 1.291.493
Conopophaga lineata Conopophagidae Is 3 1.640.046
Dendrocolaptes platyrostris Dendrocolaptidae Is 3 3.217.348
Dysithamnus mentalis Thamnophilidae Is 2 3.620.236
Leptopogon amaurocephalus Tyrannidae Is 2 6.749.333
Mionectes rufiventris Tyrannidae Os 2 938.914
Phaetornis eurynome Trochilidae Nec 2 828.449
Platyrinchus mystaceus Tyrannidae Is 2 4.840.254
Pyriglena leucoptera Thamnophilidae Is 2 1.079.105
Schiffornis virescens Tityridae Os 3 1.458.371
Sclerurus scansor Furnariidae Is 2 2.395.740
Sittasomus griseicapillus Dendrocolaptidae It 5 999.917
Tachyphonus coronatus Thraupidae Ob 3 1.199.963
Thalurania glaucopis Trochilidae Nec 3 1.253.530
Thamnophilus caerulescens Thamnophilidae Is 4 3.508.323
Trichothraupis melanops Thraupidae Os 3 2.149.503
Turdus albicollis Turdidae Os 1 6.369.587
Turdus rufiventris Turdidae Ob 3 43.743.296
Xiphorhynchus fuscus Dendrocolaptidae It 2 19.163.389
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Informações sobre a ocorrência das espécies de aves foram obtidas também em coleções 

biológicas disponíveis na internet (SpeciesLink) e em coleções biológicas de museus 

nacionais (Museu Nacional, Museu de Zoologia das USP, Museu de História Natural do 

Capão do Imbuia e Museu de Biologia Prof. Melo Leitão) e internacionais (American 

Museum of Natural History, Academy of Natural Science of Philadelphia, Museum of 

Zoology of Louisiania State University, Field Museum of Natural History). Ao mesmo tempo 

foram compiladas informações das espécies através da revisão de trabalhos técnicos referentes 

a processos de licenciamento ambiental, disponíveis na Biblioteca da Secretaria do Meio 

Ambiente do Estado de São Paulo. Ao final dessa compilação foram obtidos 6040 pontos de 

ocorrências das 21 espécies de aves (Figura 2; Tabela 2). 

 

Tabela 2. Número de pontos de ocorrência utilizados nos modelos de distribuição potencial das 

espécies de aves (MDE). 

Espécie 
Número de pontos de 

ocorrência utilizados para 
MDE 

Basileuterus cuilicivorus 491
Basileuterus leucoblepharus 205
Chiroxiphia caudata 464
Conopophaga lineata 392
Dendrocolaptes platyrostris 222
Dysithamnus mentalis 326
Leptopogon amaurocephalus 292
Mionectes rufiventris 192
Phaetornis eurynome 166
Platyrinchus mystaceus 327
Pyriglena leucoptera 442
Schiffornis virescens 230
Sclerurus scansor 144
Sittasomus griseicapillus 344
Tachyphonus coronatus 276
Thalurania glaucopis 180
Thamnophilus caerulescens 351
Trichothraupis melanops 219
Turdus albicollis 219
Turdus rufiventris 366
Xiphorhynchus fuscus 192

 



20 
 

 

Figura 2. Distribuição dos pontos (•) na área de estudo em que existem informações de ocorrência das 

21 espécies de aves. Esses pontos ilustram os pontos utilizados para a modelagem de distribuição 

potencial de todas as 21 espécies. 

 

3.3 Variáveis ambientais 

O conjunto de dados ambientais utilizados na modelagem das espécies consistiu de 19 

variáveis bioclimáticas provenientes do WORLDCLIM (Hijmans et al., 2005), além de 

altitude e declividade. As variáveis bioclimáticas são parâmetros derivados de medições 

históricas (1960-1990) de temperatura e  pluviosidade da área de estudo. Para o procedimento 

de modelagem, foram utilizados mapas contendo essas informações ambientais em formato 

matricial, sendo que a escala de resolução de todos os mapas foi de 1 km. 

3.4 Algoritmos utilizados 

Foram utilizados nos testes metodológicos três métodos de modelagem, cada um 

correspondente a um tipo de algoritmo, sendo eles o GARP, o MAXENT e o SVM. 

O GARP (Genetic Algorithm for Rule Set Prediction) tem como preceito a utilização de 

um algoritmo genético capaz de gerar e testar uma série de possíveis modelos de distribuição 
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das espécies (Stockwell & Peters, 1999). A modelagem se baseia em um conjunto de regras 

que relacionam os pontos de ocorrência das espécies com as variáveis ambientais utilizadas e 

delimitam, dessa maneira, o nicho ecológico das espécies. O processo de modelagem consiste 

na alteração, de maneira aleatória, de parte desse conjunto de regras, sendo que, à medida que 

ocorrem essas alterações, é feita uma validação interna que verifica se cada alteração 

proporciona modelos mais condizentes com a distribuição dos pontos de ocorrência utilizados 

ao longo do espaço ambiental. Caso essa alteração produza um modelo melhor que o anterior, 

ela é aceita e o processo continua até que uma série de alterações não proporcione diferenças 

significativas mo modelo de distribuição gerado (Stockwell & Peters, 1999). Ao final do 

processo de modelagem, o algoritmo seleciona modelos que satisfaçam alguns requisitos pré-

determinados (“best-subsets”), como limites de taxas de omissão e comissão, sintetizando-os 

em um único mapa de probabilidades de ocorrência. Para a aplicação desse algoritmo foi 

utilizada a interface do GARP disponível na plataforma OpenModeller Desktop 1.0.8 

(http://openmodeller.sourceforge.ne) e os parâmetros específicos utilizados estão descritos na 

Tabela 2 abaixo. No presente estudo, com o intuito de alcançarmos maior precisão dos mapas 

de distribuição gerados pelo GARP, decidimos aumentar o número de rodadas e também de 

iterações em cada uma dessas rodadas, em relação ao padrão utilizado pelo OpenModeller 

Desktop 1.0.8 (Tabela 3). O aumento do número de rodadas faz com que mais mapas sejam 

gerados e o aumento do número de iterações faz com que cada modelo gerado tenha suas 

regras alteradas mais vezes. 
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Tabela 3. Parâmetros específicos para a implementação do algoritmo genético (Genetic Algorithm for 

Rule Set Production – GARP). 

Parâmetro Valor 

Limiar de comissão dos modelos 50%* 

Limiar de omissão dos modelos 100%* 

Limite de convergência 0,01* 

Número máximo de iterações 1000** 
Número mínimo de modelos abaixo do limiar de omissão 100*** 

Número máximo de regras 50* 

Número de pontos utilizados para testar as regras 2500* 

Número de rodadas 200**** 
* valor padrão do OpenModeller Desktop 1.0.8. 
** o valor padrão do OpenModeller Desktop 1.0.8 é de 400 iterações. 
*** o valor padrão do OpenModeller Desktop 1.0.8 é de 20 modelos. 
**** o valor padrão do OpenModeller Desktop 1.0.8 é de 20 rodadas. 

 

O MAXENT (Phillips et al., 2004), por sua vez, pertence ao grupo dos algoritmos de 

máxima entropia. Através de alterações iterativas dos parâmetros da distribuição empírica dos 

dados (i.e. dados de presença das espécies) em função das variáveis ambientais utilizadas, o 

algoritmo busca a distribuição de maior entropia (i.e. mais próxima do uniforme), que seja 

mais plausível com os dados utilizados para a geração dos modelos (Phillips et al., 2004). 

Para a aplicação desse algoritmo foi utilizado o software Maxent 3.2.1 e os parâmetros 

específicos da modelagem estão descritos na Tabela 4 abaixo.  

 

Tabela 4. Parâmetros específicos para a implementação do algoritmo de máxima entropia (Maxent). 

Parâmetro Valor 

Limite de convergência 0,00001* 

Número máximo de iterações 500* 
Número de pontos de pseudo-ausências 10000* 

Índice de regularização 1* 
* valor padrão do Maxent 3.2.1. 
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O SVM (Support Vector Machine) pertence ao grupo dos algoritmos de classificadores 

lineares. Basicamente, o algoritmo estabelece um hiperplano no espaço ambiental que 

maximiza a separação entre os pontos de ocorrência das espécies e o restante do espaço 

ambiental (Guo et al., 2005). Apesar de os algoritmos de classificação trabalharem melhor em 

situações empíricas envolvendo duas categorias (no caso, presenças e ausências), Scholkopf 

et al. (1999) demonstraram que o SVM tem boa capacidade de previsão trabalhando apenas 

com uma categoria (presença). Para a implantação desse algoritmo também foi utilizada a 

interface do SVM disponível na plataforma OpenModeller Desktop 1.0.8 

(http://openmodeller.sourceforge.ne) e os parâmetros específicos utilizados para esse 

algoritmo estão descritos na Tabela 5 abaixo. 

 

Tabela 5. Parâmetros específicos para a implementação do Support Vector Machine (SVM). 

Parâmetro Valor 

Tipo de função de kernel função radial* 

Grau da função de kernel 3* 
Gamma da função de kernel 0* 

Coeficiente da função de kernel 0* 
* valor padrão do OpenModeller Desktop 1.0.8. 

 

O número de pontos de ocorrência utilizados para cada espécie de ave variou de 144 a 

491 (para S. scansor e B. culicivorus, respectivamente; Tabela 2). Dessa maneira, o número 

de pontos utilizados no presente estudo para a modelagem de distribuição das espécies de 

aves é, para a maior parte das espécies, pelo menos duas vezes maior do que a quantidade 

mínima de pontos recomendada para que os modelos atinjam sua máxima acurácia (Stockwell 

& Peterson, 2002). 
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Para todas as espécies, em todos os algoritmos, foram utilizados 70% dos pontos de 

ocorrência para a geração dos modelos de distribuição e os outros 30% foram utilizados para a 

validação externa dos mesmos. Apesar de alguns autores recomendarem a utilização de 50% 

dos pontos para teste (McPherson, 2004; Siqueira, 2005), a proporção de pontos aqui 

destinada para esse fim permite que tenhamos um número bem maior do que 20 pontos por 

espécie para a validação externa dos modelos, o que , segundo estudos prévios (Stockwell & 

Peterson, 2002; Siqueira 2005), já seriam suficientes. Dessa maneira, decidimos utilizar 

proporção maior de pontos de ocorrência para a construção dos modelos, sem prejuízo da 

validação externa dos mesmos.   Essa divisão dos pontos foi feita aleatoriamente, antes do 

processo de modelagem propriamente dito, de maneira que os subconjuntos de pontos de 

treino e teste foram os mesmos para os três algoritmos testados. 

3.5 Critério de desempenho dos algoritmos  

Como parâmetro de desempenho dos três algoritmos testados na modelagem, utilizamos a 

área sob a curva ROC (AUC) gerada a partir de dados de presença independentes utilizados 

para construir os modelos (Fawcett, 2003). A AUC é um parâmetro bastante útil para a 

comparação de três algoritmos diferentes, por fornecer uma medida de acurácia independente 

de limiares específicos dos modelos gerados a partir de cada um dos três métodos de 

modelagem (Fielding & Bell, 1997). Segundo critério estabelecido por Metz (1986), valores 

de AUC entre 1,0 e 0,9 indicam modelos com excelente capacidade de previsão, entre 0,9 e 

0,8 modelos com boa capacidade de previsão, entre 0,8 e 0,7 modelos com média capacidade 

de previsão, e AUC menor que 0,7 indicam modelos com capacidade de previsão ruim. 

Além desse critério de desempenho baseado no valor de AUC, os mapas gerados foram 

comparados visualmente a mapas das áreas de distribuição das espécies, disponíveis na 
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literatura (Ridgely et al., 2003), com o intuito de verificar a conformidade dos mapas gerados 

por modelagem em relação à distribuição conhecida das espécies. 

4. RESULTADOS 

A partir dos testes metodológicos conduzidos e baseados nos valores de AUC, o 

algoritmo que teve melhor desempenho, para 18 das 21 espécies de aves estudadas, foi o 

algoritmo de máxima entropia (Tabela 6, Figura 3).  

Tabela 6. Valores da área sob a curva ROC (AUC) gerados a partir da validação externa dos modelos 

gerados para cada um dos algoritmos. 

Espécie Maxent GARP SVM 
Basileuterus cuilicivorus 0.88 0.76 0.89 
Basileuterus leucoblepharus 0.92 0.49 0.87 
Chiroxiphia caudata 0.89 0.86 0.85 
Conopophaga lineata 0.90 0.74 0.90 
Dendrocolaptes platyrostris 0.79 0.57 0.77 
Dysithamnus mentalis 0.92 0.78 0.78 
Leptopogon amaurocephalus 0.88 0.62 0.81 
Mionectes rufiventris 0.91 0.78 0.93 
Phaetornis eurynome 0.95 0.66 0.90 
Platyrinchus mystaceus 0.89 0.80 0.92 
Pyriglena leucoptera 0.88 0.78 0.87 
Schiffornis virescens 0.93 0.68 0.82 
Sclerurus scansor 0.95 0.68 0.82 
Sittasomus griseicapillus 0.86 0.70 0.82 
Tachyphonus coronatus 0.91 0.78 0.88 
Thalurania glaucopis 0.92 0.68 0.90 
Thamnophilus caerulescens 0.87 0.75 0.86 
Trichothraupis melanops 0.91 0.76 0.89 
Turdus albicollis 0.92 0.85 0.89 
Turdus rufiventris 0.90 0.76 0.88 
Xiphorhynchus fuscus 0.89 0.70 0.87 
Média 0.90 0.72 0.86 
Valor Máximo 0.95 0.86 0.93 
Valor Mínimo 0.79 0.49 0.77 

 

A distribuição de três espécies foi melhor  prevista pelo SVM, enquanto uma foi 

igualmente modelada pelo Maxent e pelo SVM, e nenhuma espécie teve sua distribuição 

melhor prevista pelo GARP. Ademais, o Maxent apresentou a maior média dos valores de 

AUC (0,90), o maior valor máximo (0,95) e também o maior valor mínimo (0,79). 



26 
 

 

Figura 3. Valores médios (linha espessa) de AUC dos modelos gerados a partir de cada um dos 

algoritmos utilizados 

 

Segundo critério estabelecido por Metz (1986) a respeito da capacidade de previsão de 

modelos baseado nos valores de AUC, para 14 espécies o Maxent apresentou capacidade de 

previsão ótima dos modelos e para outras sete espécies capacidade de previsão foi 

considerada boa. Utilizando esse mesmo critério para os outros algoritmos, obtiveram-se para 

o SVM cinco modelos com ótima capacidade de previsão, 14 com boa capacidade de previsão 

e dois com capacidade de previsão média. Para o GARP, nenhum modelo teve ótima 

capacidade de previsão, três tiveram boa, 11 tiveram média e outros sete apresentaram 

capacidade de previsão ruim. 

Os mapas de distribuição gerados foram posteriormente comparados a mapas da área de 

ocorrência das espécies (Ridgely et al., 2003; Figuras 3 a 23). A partir da comparação visual 



27 
 

dos mapas, foi verificado que, em algumas ocasiões, a ocorrência das espécies no norte do 

estado de Minas Gerais foi ignorada pelos algoritmos utilizados na modelagem. Para o 

Maxent e o SVM, a ocorrência de espécies nessa porção norte da área de estudo ocorreu em 

três situações (P. mystaceus, S.scansor e T. melanops). No caso do GARP, essa situação foi 

exacerbada e o algoritmo genético chegou a omitir a ocorrência de espécies para essa porção 

norte da área de estudo, assim como para outras porções, em 12 ocasiões (C. lineata, D. 

platyrostris, L. amaurocephalus, P. mystaceus, S. virescens, S. scansor, S. griseicapillus, T. 

coronatus, T. caerulescens, T. melanops, T. rufiventris e X. fuscus). Apesar das omissões, os 

mapas gerados, principalmente pelo Maxent e SVM, foram considerados como tendo um 

resultado satisfatório em termos biológicos, pois, de uma maneira geral, refletiram bem as 

áreas de ocorrência das espécies de aves analisadas. 

Com relação à distribuição das probabilidades de ocorrência das espécies ao longo da 

área de estudo, observa-se que o Maxent e o SVM tiverem padrões bastante semelhantes. Já 

os modelos feitos com o GARP apresentaram um padrão um pouco diferente de distribuição 

das probabilidades de ocorrência. Enquanto os dois primeiros tiveram uma tendência a obter 

uma faixa de gradientes de probabilidades no espaço geográfico, o GARP tendeu a não 

apresentar muitos locais com probabilidades intermediárias. Neste caso, os mapas 

apresentavam áreas bastante extensas de altas probabilidades e uma queda abrupta dos 

valores, até que as probabilidades tendessem a zero, sem que houvesse muitos locais com 

probabilidades intermediárias de ocorrência das espécies. 
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Figura 3. Mapas de probabilidades de ocorrência de B. culicivorus, gerados a partir dos três 

algoritmos utilizados. Em a) a área demarcada representa a distribuição da espécie na área de 

estudo, segundo Ridgely et al., (2003)  

a) Área de ocorrência b) Maxent 

 

c) GARP 

 

d) SVM 

  

 

Probabilidade Alta Probabilidade Baixa 
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Figura 4. Mapas de probabilidades de ocorrência de B. leucoblepharus, gerados a partir dos 

três algoritmos utilizados. Em a) a área demarcada representa a distribuição da espécie na área 

de estudo, segundo Ridgely et al., (2003)  

a) Área de ocorrência b) Maxent 

 

 

c) GARP 

 

 

d) SVM 

  

Probabilidade Alta Probabilidade Baixa 
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Figura 5. Mapas de probabilidades de ocorrência de C.caudata, gerados a partir dos três 

algoritmos utilizados. Em a) a área demarcada representa a distribuição da espécie na área de 

estudo, segundo Ridgely et al., (2003). 

a) Área de ocorrência b) Maxent 

 

 

c) GARP 

 

 

d) SVM 

  

 

Probabilidade Alta Probabilidade Baixa 
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Figura 6. Mapas de probabilidades de ocorrência de C. lineata, gerados a partir dos três 

algoritmos utilizados. Em a) a área demarcada representa a distribuição da espécie na área de 

estudo, segundo Ridgely et al., (2003)  

a) Área de ocorrência b) Maxent 

 

 

c) GARP 

 

 

d) SVM 

  

 

Probabilidade Alta Probabilidade Baixa 
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Figura 7. Mapas de probabilidades de ocorrência de D. platyrostris, gerados a partir dos três 

algoritmos utilizados. Em a) a área demarcada representa a distribuição da espécie na área de 

estudo, segundo Ridgely et al., (2003). 

a) Área de ocorrência b) Maxent 

 

 

c) GARP 

 

 

d) SVM 

  

 

Probabilidade Alta Probabilidade Baixa 
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Figura 8. Mapas de probabilidades de ocorrência de D. mentalis, gerados a partir dos três 

algoritmos utilizados. Em a) a área demarcada representa a distribuição da espécie na área de 

estudo, segundo Ridgely et al., (2003). 

a) Área de ocorrência b) Maxent 

 

 

c) GARP 

 

 

d) SVM 

  

 

Probabilidade Alta Probabilidade Baixa 
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Figura 9. Mapas de probabilidades de ocorrência de L. amaurocephalus, gerados a partir dos 

três algoritmos utilizados. Em a) a área demarcada representa a distribuição da espécie na área 

de estudo, segundo Ridgely et al., (2003).  

a) Área de ocorrência b) Maxent 

 

 

c) GARP 

 

 

d) SVM 

  

 

Probabilidade Alta Probabilidade Baixa 
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Figura 10. Mapas de probabilidades de ocorrência de M. rufiventris, gerados a partir dos três 

algoritmos utilizados. Em a) a área demarcada representa a distribuição da espécie na área de 

estudo, segundo Ridgely et al., (2003).  

a) Área de ocorrência b) Maxent 

 

 

 

c) GARP 

 

 

d) SVM 

 

 

Probabilidade Alta Probabilidade Baixa 
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Figura 11. Mapas de probabilidades de ocorrência de P. eurynome, gerados a partir dos três 

algoritmos utilizados. Em a) a área demarcada representa a distribuição da espécie na área de 

estudo, segundo Ridgely et al., (2003).  

a) Área de ocorrência b) Maxent 

 

 

 

c) GARP 

 

 

d) SVM 

 

 

Probabilidade Alta Probabilidade Baixa 
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Figura 12. Mapas de probabilidades de ocorrência de P. mystaceus, gerados a partir dos três 

algoritmos utilizados. Em a) a área demarcada representa a distribuição da espécie na área de 

estudo, segundo Ridgely et al., (2003).  

a) Área de ocorrência b) Maxent 

 

 

c) GARP 

 

 

d) SVM 

  

 

Probabilidade Alta Probabilidade Baixa 
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Figura 13. Mapas de probabilidades de ocorrência de P. leucoptera, gerados a partir dos três 

algoritmos utilizados. Em a) a área demarcada representa a distribuição da espécie na área de 

estudo, segundo Ridgely et al., (2003).  

a) Área de ocorrência b) Maxent 

 

 

c) GARP 

 

 

d) SVM 

  

 

Probabilidade Alta Probabilidade Baixa 
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Figura 14. Mapas de probabilidades de ocorrência de S. virescens, gerados a partir dos três 

algoritmos utilizados. Em a) a área demarcada representa a distribuição da espécie na área de 

estudo, segundo Ridgely et al., (2003)  

a) Área de ocorrência b) Maxent 

 

 

c) GARP 

 

 

d) SVM 

  

 

Probabilidade Alta Probabilidade Baixa 



40 
 

 

Figura 15. Mapas de probabilidades de ocorrência de S.scansor, gerados a partir dos três 

algoritmos utilizados. Em a) a área demarcada representa a distribuição da espécie na área de 

estudo, segundo Ridgely et al., (2003)  

a) Área de ocorrência b) Maxent 

 

 

c) GARP 

 

 

d) SVM 

  

 

Probabilidade Alta Probabilidade Baixa 
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Figura 16. Mapas de probabilidades de ocorrência de S. griseicapillus, gerados a partir dos 

três algoritmos utilizados. Em a) a área demarcada representa a distribuição da espécie na área 

de estudo, segundo Ridgely et al., (2003)  

a) Área de ocorrência b) Maxent 

 

 

c) GARP 

 

 

d) SVM 

  

 

Probabilidade Alta Probabilidade Baixa 
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Figura 17. Mapas de probabilidades de ocorrência de T. coronatus, gerados a partir dos três 

algoritmos utilizados. Em a) a área demarcada representa a distribuição da espécie na área de 

estudo, segundo Ridgely et al., (2003)  

a) Área de ocorrência b) Maxent 

 

 

c) GARP 

 

 

d) SVM 

  

 

Probabilidade Alta Probabilidade Baixa 
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Figura 18. Mapas de probabilidades de ocorrência de T. glaucpois, gerados a partir dos três 

algoritmos utilizados. Em a) a área demarcada representa a distribuição da espécie na área de 

estudo, segundo Ridgely et al., (2003). 

a) Área de ocorrência b) Maxent 

 

 

c) GARP 

 

 

d) SVM 

  

 

Probabilidade Alta Probabilidade Baixa 
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Figura 19. Mapas de probabilidades de ocorrência de T. caerulescens, gerados a partir dos 

três algoritmos utilizados. Em a) a área demarcada representa a distribuição da espécie na área 

de estudo, segundo Ridgely et al., (2003).  

a) Área de ocorrência b) Maxent 

 

 

c) GARP 

 

 

d) SVM 

  

 

Probabilidade Alta Probabilidade Baixa 
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Figura 20. Mapas de probabilidades de ocorrência de T. melanops, gerados a partir dos três 

algoritmos utilizados. Em a) a área demarcada representa a distribuição da espécie na área de 

estudo, segundo Ridgely et al., (2003). 

a) Área de ocorrência b) Maxent 

 

 

c) GARP 

 

 

d) SVM 

  

 

Probabilidade Alta Probabilidade Baixa 
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Figura 21. Mapas de probabilidades de ocorrência de T. albicollis, gerados a partir dos três 

algoritmos utilizados. Em a) a área demarcada representa a distribuição da espécie na área de 

estudo, segundo Ridgely et al., (2003). 

a) Área de ocorrência b) Maxent 

 

 

c) GARP 

 

 

d) SVM 

  

 

Probabilidade Alta Probabilidade Baixa 
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Figura 22. Mapas de probabilidades de ocorrência de T. rufiventris, gerados a partir dos três 

algoritmos utilizados. Em a) a área demarcada representa a distribuição da espécie na área de 

estudo, segundo Ridgely et al., (2003).  

a) Área de ocorrência b) Maxent 

 

 

c) GARP 

 

 

d) SVM 

  

 

Probabilidade Alta Probabilidade Baixa 
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Figura 23. Mapas de probabilidades de ocorrência de X. fuscus, gerados a partir dos três 

algoritmos utilizados. Em a) a área demarcada representa a distribuição da espécie na área de 

estudo, segundo Ridgely et al., (2003).  

a) Área de ocorrência b) Maxent 
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5. DISCUSSÃO 

Dentro das condições do presente teste metodológico (i.e. número de pontos utilizados, 

distribuição dos pontos na área de estudo e variáveis ambientais utilizadas), o algoritmo de 

máxima entropia, o Maxent, obteve melhor desempenho em prever a probabilidade de 

ocorrência das espécies de aves na área de estudo. Consideramos que o SVM também 

apresentou resultado satisfatório, pois, além de apresentar valores relativamente altos de 

AUC, mostrou os padrões semelhantes com o Maxent de distribuição das probabilidades de 

ocorrência das espécies na área de estudo. 

Comparações feitas em estudos prévios também chegaram à mesma conclusão: o Maxent 

teria maior capacidade de previsão do que outros algoritmos, inclusive o GARP (Elith et al., 

2006; Hernandez et al., 2006; Peterson et al., 2007, Wang et al., 2007). 

Além da alta capacidade de previsão, o Maxent e o SVM também apresentaram um 

padrão relevante, que foi o de representar as áreas de distribuição potencial das espécies de 

aves condizentes com as áreas de distribuições conhecidas das mesmas (Ridgely et al., 2003). 

Apesar de essa acurácia ter sido medida através de análise visual dos mapas gerados, sem 

utilizar parâmetros quantitativos e sistemáticos de verificação, consideramos que esta 

tendência fornece maior confiabilidade no dado obtido.  

Apesar de bastante difundido e utilizado em diversos estudos, o GARP mostrou 

desempenho fraco para a modelagem das espécies de aves no presente estudo. Além de os 

modelos gerados com esse algoritmo terem apresentado baixa capacidade de previsão, 

apresentaram também certa incongruência das áreas de distribuição das espécies em relação à 

área conhecida (Ridgely et al., 2003). O fato de que, para 12 espécies, houve certa omissão de 

áreas de ocorrência nos modelos gerados, faz com que a aplicação dos mapas exija alguma 

cautela. Outro resultado relevante foi o de que as probabilidades de ocorrência ao longo da 



50 
 

área de estudo tenderam para valores altos na maior parte dos locais em que a probabilidade 

não era nula, não apresentando valores intermediários de probabilidades de ocorrência. 

Acreditamos que esse padrão de distribuição das probabilidades de ocorrência seja decorrente 

da maneira como o GARP trabalha. O fato de o algoritmo selecionar apenas os melhores 

modelos dentre todos os modelos gerados a partir do processo iterativo, deve propiciar certa 

uniformidade entre os modelos selecionados, caso os dados de entrada (pontos de ocorrência) 

sejam robustos ou consistentes. Uma alternativa para contornar essa uniformidade poderia ser 

uma flexibilização dos limiares aceitos de taxas de comissão e omissão. No entanto, 

acreditamos que essa flexibilização poderia gerar probabilidades de ocorrência mais 

heterogêneas ao longo da área de estudo, em detrimento da própria qualidade dos modelos 

gerados, o que não seria uma condição desejável. 

Em termos biológicos, consideramos que esse padrão uniforme de probabilidades de 

ocorrência remete a uma uniformidade nas condições ambientais e na própria estrutura das 

populações dentro da área de distribuição, o que não condiz com a realidade dos sistemas 

naturais. No entanto, é sabido que as populações existentes em diferentes regiões dentro dos 

limites das áreas de distribuição das espécies exibem estruturas diferenciadas (Blackburn et 

al., 1999) e que essas diferenças são causadas justamente por alterações nas condições 

ambientais que conseguem satisfazer, em diferentes níveis, os requisitos do nicho ecológico 

das espécies (Brown et al., 1995). Assim, consideramos que os mapas gerados pelo GARP no 

presente estudo não conseguiram refletir a realidade dos limites de distribuição das espécies 

na área de estudo, nem a heterogeneidade interna das populações dentro desses limites. 
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RESUMO 

Fatores biogeográficos, em particular a posição da população em relação à sua área de 

distribuição geográfica, podem mediar variações interpopulacionais da resposta das espécies à 

fragmentação do habitat. O presente estudo teve como objetivo verificar se a posição 

biogeográfica das populações pode predizer a sensibilidade das espécies de aves à distribuição 

espacial do seu habitat, medida pela cobertura e configuração dos remanescentes florestais em 

paisagens fragmentadas. Considerando 21 espécies presentes em pelo menos 30 fragmentos, 

estabelecemos modelos de regressão relacionando a abundância destas espécies com a 

cobertura e configuração dos remanescentes, e ainda com a posição biogeográfica das 

populações. A variável de posição biogeográfica foi obtida através de modelos de distribuição 

das espécies, utilizando o algoritmo de máxima entropia (Maxent). Utilizamos o Critério de 

Informação de Akaike (AIC) para comparar os modelos e verificar a importância relativa de 

cada variável. Grande parte das espécies (n = 10) apresentou um padrão de resposta 

semelhante, que é o de serem influenciadas tanto por variáveis de configuração da paisagem, 

quanto pela posição biogeográfica em que se encontram as populações. Outras seis espécies 

foram influenciadas somente por características da paisagem, enquanto duas foram 

influenciadas somente pela posição biogeográfica das populações. Houve ainda três espécies 

que não mostraram sofrer influência de nenhuma das variáveis utilizadas. Não foram 

verificadas características biológicas das espécies que estivessem relacionadas com esses 

grupos de respostas das espécies. De maneira geral, o presente estudo mostrou que a posição 

biogeográfica das populações, assim como os parâmetros de estrutura da paisagem, são 

fatores importantes na determinação da abundância das populações da maioria das espécies de 

aves em paisagens fragmentadas. Tais resultados têm implicações para o próprio 

entendimento da persistência de populações de aves em paisagens fragmentadas, assim como 

para o direcionamento de esforços voltados para planos de conservação em escalas regionais.
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ABSTRACT 

Biogeographical factors, specially the location of populations in relation to the occurrence 

area of the species, could mediate interpopulational variations in species response to habitat 

fragmentation. The present study aimed to verify if the biogeographical position of 

populations can predict bird species sensitivity to habitat spatial distribution, measured as the 

forest cover and configuration in fragmented landscapes. Considering 21 species present in at 

least 30 fragments, we established regression models relating the abundance of the species 

with patch cover and configuration of the patches, and with the population biogeographical 

position. This position was obtained through species distribution models, with the maximum 

entropy algorithm (Maxent). We used the Akaike Information Criteria (AIC) to compare the 

models and verify the relative importance of each variable. Most of the species (n= 10) 

presented a similar response pattern, being influenced by landscape configuration and also by 

biogeographical position parameter. Six other species were influenced only by landscape 

structure, while two species were influenced only by biogeographical position. There were 

also three other species that were not influenced by any of the used variables. The response 

pattern to the independent variables seems to be independent of the biological characteristic of 

the species. The present study showed that the biogeographical position of the populations 

could be, with the landscape structure, an important factor to determine the abundance of 

major part of bird species in a fragmented landscape. Such results have implications on the 

comprehension of bird species persistence in fragmented landscapes, as well to driven effort 

for conservation plans in regional scales. 
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1. INTRODUÇÃO 

A forte influência que a perda e fragmentação do habitat exercem sobre a biodiversidade 

e os processos ecológicos tem sido amplamente destacados nas pesquisas científicas e nas 

políticas voltadas à conservação (Wilcox & Murphy, 1985; MMA, 2005). O grande número 

de estudos feitos sobre a fragmentação do habitat permite a formação de um corpo teórico 

capaz de identificar alguns fatores que afetam os organismos durante esse processo. Em 

particular, há certa congruência nos resultados observados quanto à ação exercida pela 

proporção de habitat na paisagem sobre as comunidades. A princípio, quanto menor a 

proporção de habitat disponível na paisagem para os organismos, menor as chances de 

persistência das espécies nas paisagens (Andrén, 1994; Fahrig, 1998; Cooper & Walters, 

2002). Essa perda de espécies pode ser atribuída ao fato de a área de vida de muitas espécies 

ser maior que a própria área de habitat disponível na paisagem (Stratford & Stouffer, 1999). 

Outro importante fator destacado nos estudos é a fragmentação da paisagem, caracterizada 

pela disposição e configuração do habitat disponível em uma paisagem (Fahrig, 1997). 

Paisagens menos fragmentadas tendem a apresentar um maior fluxo de organismos e genes 

entre os remanescentes (Tischendorf & Fahrig, 2000), amenizando assim os impactos da 

subdivisão estrutural das manchas de habitat (Saunders & Hobbs, 1991). 

Ademais, é amplamente reconhecida a existência de uma grande variação interespecífica 

em relação à sensibilidade à fragmentação do habitat (Henle et al., 2004). Diversos padrões de 

resposta espécie-específicas a uma perturbação do habitat são observados numa mesma 

comunidade (Villard et al., 1999). Estas respostas podem estar relacionadas à densidade 

populacional (Terborgh, 1974; Pimm et al.., 1993), à capacidade de dispersão (Samietz et al., 

1996), ao potencial reprodutivo (Whitcomb, 1987), além de características morfológicas e 

ecológicas das espécies (Andrén et al., 1997). 
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Outro fator de variação na resposta das espécies à perda e fragmentação do habitat 

consiste em uma variação interpopulacional, i.e. populações de uma mesma espécie 

respondendo de maneira diferenciada à fragmentação do habitat em diferentes regiões 

geográficas estudadas (Anjos, 2006). Apesar de ser uma questão essencial para o 

entendimento e manutenção das espécies em paisagens fragmentadas, esse tema ainda é pouco 

abordado e compreendido. A maior parte dos estudos que tratam dos impactos da 

fragmentação do habitat sobre as espécies não leva em conta esse tipo de variação 

interpopulacional, pois geralmente são feitos em uma escala local, através de comparações 

feitas entre diferentes fragmentos de uma mesma paisagem (Ricketts et al., 2001; Laurance et 

al., 2002; Ribon, 2003). Isso torna problemática a extrapolação para escalas regionais de 

alguns padrões observados em escalas mais locais.  

Fatores biogeográficos, em particular a posição da população em relação à sua 

distribuição geográfica (i.e. posição biogeográfica), podem estar na origem das variações 

interpopulacionais: populações alocadas na periferia da distribuição geográfica seriam mais 

vulneráveis e sujeitas às extinções do que aquelas localizadas em regiões centrais (Temple & 

Cary, 1988; Kattan et al., 1994). Essa maior vulnerabilidade de populações periféricas estaria 

diretamente ligada ao tamanho reduzido dessas populações (Gaston, 1990; Townsend et al., 

2003). Populações situadas nos limites de distribuição da espécie estariam sujeitas às 

condições limites de tolerância ecológica, onde as dimensões do nicho ecológico, 

representado pela combinação de fatores bióticos e abióticos requeridos pelos indivíduos, 

estariam sendo minimamente satisfeitas (Hutchinson, 1957), limitando assim a abundância e 

distribuição da espécie (Gaston, 1990; Brown & Lomolino, 1998). Brown (1984) sugeriu 

ainda que, de maneira inversa, essas condições ambientais seriam ótimas no centro de 

distribuição das espécies, onde as populações tenderiam a ser maiores e menos sensíveis às 

perturbações ambientais.  
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Baseados nas idéias de Brown, outros pesquisadores propuseram algumas hipóteses 

relacionadas às diferenças entre populações de uma mesma espécie de acordo com suas 

posições relativas dentro da distribuição geográfica, tais como extinções mais freqüentes em 

populações periféricas (Hengeveld, 1994; Kattan et al., 1994), sentido de dispersão e 

colonização do centro para a periferia (Pulliam, 1988; Lawton, 1996) e uma maior 

importância da competição em populações marginais (Hall et al., 1992). Todas essas 

hipóteses estão baseadas na premissa de que as espécies são mais abundantes em seus centros 

de distribuição geográfica, e que esses valores de abundância seriam inversamente 

proporcionais à distância ao centro de distribuição. 

No entanto, apesar de bastante difundida, a hipótese de que populações centrais seriam 

mais abundantes e menos vulneráveis às perturbações ambientais é sustentada por poucas 

evidências empíricas (Sagarin & Gaines, 2002). Além disso, existem estudos que contradizem 

o modelo de populações centrais mais abundantes e resistentes (Blackburn et al., 1999). 

Channell & Lomolino (2000) observaram que a vulnerabilidade das populações a 

perturbações ambientais ao longo das distribuições geográficas da espécie não era 

inversamente proporcional à distância ao centro de distribuição, mas sim à distância à própria 

perturbação. Essa falta de suporte não se dá somente pela escassez de estudos sobre o assunto, 

mas principalmente pelo fato de que a maioria das pesquisas sobre o tema não tem um 

desenho amostral que permite obter resultados elucidativos (Sagarin & Gaines, 2002). 

Talvez o principal fator que conduza a um pequeno número de estudos sobre esse assunto 

seja a dificuldade em coletar dados biológicos nas amplas escalas espaciais requeridas para 

este tipo de estudo, o que limita ou torna até mesmo inviáveis os procedimentos 

metodológicos de uma pesquisa (Blackburn & Gaston, 1998; Sagarin & Gaines, 2002). Com 

relação à inadequabilidade dos desenhos amostrais desses estudos, um dos maiores problemas 
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está na maneira como é tratada a posição biogeográfica das populações (i.e. posição da 

população dentro da área de distribuição da espécie). Geralmente, populações situadas em 

diferentes posições biogeográficas são diferenciadas apenas por critérios espaciais categóricos 

(periferia vs. centro de distribuição), sem considerar explicitamente as mudanças ambientais 

dentro do espaço geográfico em que a espécie se distribui. Apesar de não contemplada 

diretamente na maioria dos estudos, são essa variações ambientais responsáveis por deixar 

populações periféricas em condições de limite de tolerância ecológica, o que as torna menores 

e mais suscetíveis a perturbações ambientais. Uma alternativa viável para contornar esses dois 

problemas pode ser o uso de modelos de distribuição das espécies (Guisan & Zimmermann, 

2000; Stockwell et al., 2006). Baseados no conceito de nicho ecológico, esses modelos geram 

mapas de probabilidade de ocorrência das espécies ao longo de suas distribuições geográficas 

a partir de expressões matemáticas, que cruzam dados de ocorrência das espécies com 

variáveis ambientais em um espaço geográfico determinado (Stockwell et al., 2006). Mesmo 

com dados esparsos de ocorrência das espécies, esses modelos conseguem auxiliar na 

delimitação de suas distribuições geográficas e previsões de ocorrência com relativa precisão 

(Peterson, 2001). Em estudos biogeográficos, por exemplo, a utilização desses modelos de 

distribuição tornou-se uma ferramenta inovadora por permitir fazer previsões que vão além do 

simples contorno das distribuições geográficas das espécies. Baseados nos valores de 

probabilidade de ocorrência, esses modelos fazem ainda um prognóstico sobre as possíveis 

diferenças entre populações em diferentes regiões biogeográficas (Anderson et al., 2002a; 

Illoldi-Rangel, 2004). Dessa maneira, outros fatores, além da localização espacial das 

populações, são incorporados nas condições biogeográficas a que as populações estão 

submetidas (Parmesan et al., 2005). Modelos de distribuição das espécies têm sido 

amplamente utilizados em estudos relacionados à conservação da biodiversidade (Margules & 

Austin, 1994; Peterson et al., 2000), no manejo de espécies invasoras (Peterson & Vieglais, 
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2001), mudanças climáticas (Mehlman, 1997) e também para a seleção de áreas prioritárias 

para a conservação (Loiselle et al.., 2003).  

Desta forma, a influência da posição biogeográfica das populações sobre a sensibilidade 

das espécies às perturbações ambientais ainda é uma questão aberta, que carece de evidências 

empíricas baseadas em experimentos que abordem diretamente a questão. 

2. OBJETIVOS 

O presente estudo tem como objetivo verificar se a posição biogeográfica das populações 

pode ser um fator importante para predizer a abundância das espécies de aves em paisagens 

fragmentadas do Sul e Sudeste do Brasil, juntamente com fatores relacionados à cobertura e 

configuração espacial do habitat. Em princípio, espera-se que, seguindo as idéias de Brown 

(1984; ver também Gaston, 1990), a abundância das espécies seja menor em posições 

biogeográficas caracterizadas por condições ambientais menos favoráveis para as espécies, e 

que haja uma interação entre a posição biogeográfica das populações e os parâmetros de 

cobertura e configuração do habitat, indicando uma influência da posição sobre a 

sensibilidade à fragmentação do habitat. 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Área de Estudo 

A região de estudo compreende uma vasta extensão territorial (~1.200.000 km2), 

abrangendo todo o território dos estados brasileiros do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de 

Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Originalmente a área era majoritariamente 

coberta por Floresta Atlântica (MMA, 2000), mas atualmente restam cerca de 4 milhões de ha 

(36,5% da área original, Ribeiro et al., 2009). 
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Figura 1. Unidades federativas brasileiras que compõem a área de estudo. Em vermelho, limites do 

centro de endemismo de aves da Serra do Mar, proposto por Silva et al. (2004). 

 

A escolha dessa região foi baseada no centro de endemismo de aves da Serra do Mar, 

proposto por Silva et al. (2004), que se estende pela porção oriental da região de estudo, 

desde o Espírito Santo até Santa Catarina. Assim, a utilização dessa região, que tende a 

compreender tanto o centro de distribuição das espécies, quanto suas regiões adjacentes, 

permitirá uma grande variação biogeográfica, necessária para os objetivos a que o presente 

projeto se destina. Ao propor tal centro de endemismo, Silva et al. (2004) ainda ressaltaram a 

importância da utilização dessa unidade biogeográfica como base para estudos em escalas 

regionais.  

−

16º 05’ S 
39º 51’ W 

27º 10’ S 
53º 49’ W 
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3.2 Compilação de dados biológicos das espécies de aves 

No presente estudo, foi elaborado um banco de dados que reúne informações de 

ocorrência e abundância das espécies de aves ao longo da área de estudo definida (Figura 2). 

A organização desse banco de dados foi feita através de uma extensa revisão bibliográfica da 

literatura, que englobou cerca de 130 teses e dissertações de diversas universidades nacionais 

e internacionais, e 265 artigos publicados em periódicos desde a década de 1940. Informações 

sobre a ocorrência das espécies de aves foram obtidas também em coleções biológicas 

disponíveis na internet (SpeciesLink) e em coleções biológicas de museus nacionais (Museu 

Nacional, Museu de Zoologia das USP, Museu de História Natural do Capão do Imbuia e 

Museu de Biologia Prof. Melo Leitão) e internacionais (American Museum of Natural 

History, Academy of Natural Science of Philadelphia, Museum of Zoology of Louisiania 

State University, Field Museum of Natural History). Finalmente, foram ainda consideradas 

informações das espécies através da revisão de trabalhos técnicos referentes a processos de 

licenciamento ambiental, disponíveis na Biblioteca da Secretaria do Meio Ambiente do 

Estado de São Paulo.  

 
Figura 2. Distribuição dos pontos (•) ao longo da área de estudo para a) a modelagem de distribuição 

das espécies e b) obtenção dos dados de abundância das espécies. 

 

ba) 
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3.3 Abundância das espécies de aves 

Para a obtenção dos dados de abundância das espécies de aves, foram considerados 

apenas os estudos cujos levantamentos utilizaram redes de neblina como método de 

amostragem (Figura 2b). Apesar de ser um método bastante seletivo, por amostrar apenas as 

aves que se deslocam pelo sub-bosque da floresta (Develey, 2003), tal método é bastante 

adequado para comparações entre diferentes sítios amostrais, por ser pouco influenciado por 

diferenças entre observadores, ter erros de identificação das espécies minimizados e 

possibilitar a marcação de indivíduos (Karr 1981; Pearman 2002). Os valores de abundância 

das espécies para cada fragmento florestal amostrado foram padronizados pelo número de 

capturas para cada 100 horas/rede (seguindo Stouffer & Bierregard 1995). Para que houvesse 

correspondência temporal entre os dados de abundância das espécies e as variáveis de 

paisagem utilizadas (ver item 3.5.Métricas de Paisagem), utilizamos apenas informações de 

abundância compreendidas entre os anos de 2000 e 2008. Nas análises, foram considerados os 

dados para as espécies que apresentavam pelo menos 30 pontos de amostragem com rede de 

neblina, o que resultou na análise de 21 espécies (Tabela 1). Esse critério foi utilizado para 

garantir uma ampla distribuição geográfica das espécies, sem a qual a consideração de uma 

variável biogeográfica não seria pertinente. O número de locais utilizados para estimativa de 

abundância das 21 espécies variou de 30 a 56 (Tabela 2). 

As espécies selecionadas caracterizam-se por serem espécies de sub-bosque de pequeno 

porte (< 80 g), bastante sujeitas à captura através das redes de neblina. Apesar de grande parte 

destas espécies apresentar certa restrição a ambientes antropicamente alterados, nenhuma 

delas vive estritamente em ambientes florestais preservados, conseguindo manter populações 

em fragmentos florestais menores que 50 ha (Martensen et al.. 2008). Existe grande variação 
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quanto à área de distribuição geográfica das espécies, com espécies distribuídas por menos de 

1 x 106 km2 até mais de 43 x 106 km2 (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Lista das 21 espécies analisadas, categorizadas por guilda (Willis, 1979), número de tipos de 

floresta que utiliza (Stotz et al..,1996) e área de distribuição geográfica (Ridgely, 2003). Is: insetívoros de 

sub-bosque; Os: onívoros de sub-bosque; Ob: onívoros de borda; Nec: nectarívoros; Gb: granívoros de 

borda; It: insetívoros de tronco e galho. 

 

3.4 Modelos de distribuição das espécies 

Modelos de distribuição de espécies (MDE) foram utilizados para gerar mapas de 

distribuição potencial contendo valores de probabilidade de ocorrência da espécie para cada 

local. Apesar destes valores não serem encarados como uma real probabilidade de ocorrência 

da espécie (Peterson A.T. com. pess.), interpretamos que esse valor de probabilidade 

represente um grau de associação entre a espécie e as variáveis ambientais utilizadas no 

Espécie Família Guilda 
# tipos de 
floresta 

que utiliza 

Área de 
distribuição 
geográfica  

(km2) 
Basileuterus cuilicivorus Parulidae Is 3 3.780.680
Basileuterus leucoblepharus Parulidae Is 3 1.248.321
Chiroxiphia caudata Pipridae Os 3 1.291.493
Conopophaga lineata Conopophagidae Is 3 1.640.046
Dendrocolaptes platyrostris Dendrocolaptidae Is 3 3.217.348
Dysithamnus mentalis Thamnophilidae Is 2 3.620.236
Leptopogon amaurocephalus Tyrannidae Is 2 6.749.333
Mionectes rufiventris Tyrannidae Os 2 938.914
Phaetornis eurynome Trochilidae Nec 2 828.449
Platyrinchus mystaceus Tyrannidae Is 2 4.840.254
Pyriglena leucoptera Thamnophilidae Is 2 1.079.105
Schiffornis virescens Tityridae Os 3 1.458.371
Sclerurus scansor Furnariidae Is 2 2.395.740
Sittasomus griseicapillus Dendrocolaptidae It 5 999.917
Tachyphonus coronatus Thraupidae Ob 3 1.199.963
Thalurania glaucopis Trochilidae Nec 3 1.253.530
Thamnophilus caerulescens Thamnophilidae Is 4 3.508.323
Trichothraupis melanops Thraupidae Os 3 2.149.503
Turdus albicollis Turdidae Os 1 6.369.587
Turdus rufiventris Turdidae Ob 3 43.743.296
Xiphorhynchus fuscus Dendrocolaptidae It 2 19.163.389
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modelo. Dessa maneira, valores altos de probabilidade correspondem a associações fortes da 

espécie com o ambiente, enquanto valores baixos correspondem a associações fracas. Assim, 

utilizamos essas probabilidades de ocorrência derivadas dos MDE como a variável de posição 

biogeográfica (PB), considerando, dessa maneira, não apenas o espaço geográfico, mas 

também o espaço ambiental em uma variável que sintetiza a condição biogeográfica da 

espécie em determinado local. 

Para a modelagem de distribuição de espécies utilizamos o algoritmo de entropia máxima 

(Maxent versão 3.2.1). Basicamente, o algoritmo de máxima entropia estima a distribuição 

das espécies procurando a distribuição de maior entropia (i.e. mais próxima do uniforme), que 

seja mais plausível com os dados empíricos (Phillips et al. 2004). Testes prévios (ver capítulo 

2) indicaram que o desempenho desse algoritmo foi melhor do que outros, como o GARP e o 

SVM, conforme já relatado na literatura (Elith et al. 2006; Hernandez et al. 2006; Hijmans & 

Graham, 2006; Phillips et al. 2006), e conforme evidenciado para as espécies estudadas (ver 

capítulo 2).  

Todas as espécies selecionadas apresentavam pelo menos 80 pontos de ocorrência, 

excluindo-se os 30 pontos obtidos através da amostragem com redes de neblina (Tabela 2). 

Estudos anteriores mostram que esse número de pontos é mais do que suficiente para que 

sejam gerados modelos satisfatoriamente acurados (Stockwell & Peterson, 2002). Esses 

pontos foram divididos, sendo que 70% foram destinados para treino dos modelos e 30% para 

validação dos mesmos.  

Para a modelagem, utilizamos 19 variáveis bioclimáticas provenientes do WORLDCLIM 

(Hijmans et al., 2005), além de altitude e declividade. Todas estas camadas ambientais 

estavam na escala de resolução de 1 km. 
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Tabela 2. Número de pontos de ocorrência utilizados para os modelos de distribuição das espécies 

(MDE), número de locais que a espécie foi amostrada com método padronizado, onde obtivemos a 

abundância das espécies de aves (o número de locais equivale ao número de amostras dos modelos de 

abundância para cada espécie), amplitude dos valores de porcentagem de floresta (PF), agregação dos 

remanescentes florestais (AIF) e posição biogeográfica (PB) para cada espécie. 

Espécie 
# pontos 

para 
MDE 

# locais com 
abundância 
das espécies 

Amplitude 
de valores 

de PF 
(%) 

Amplitude de 
valores de AIF 

(%) 

Amplitude de 
valores de PB 

(%) 

Basileuterus cuilicivorus 491 64 100 – 5,7 99 – 78 0,88 - 0,16
Basileuterus leucoblepharus 205 38 100 – 5,7 99 – 78 0,95 - 0,15
Chiroxiphia caudata 464 66 100 – 5,7 99 – 78 0,90 - 0,22
Conopophaga lineata 392 62 100 – 5,7 99 – 78 0,55 - 0,01
Dendrocolaptes platyrostris 222 36 100 – 14,6 99 – 81 0,95 - 0,33
Dysithamnus mentalis 326 63 100 – 5,7 99 – 78 0,92 - 0,16
Leptopogon amaurocephalus 292 54 100 – 7,3 99 – 78 0,93 - 0,10
Mionectes rufiventris 192 43 100 – 7,3 99 – 78 0,94 - 0,01
Phaetornis eurynome 166 36 100 – 9,2 99 – 78 0,93 - 0,08
Platyrinchus mystaceus 327 73 100 – 5,7 99 – 78 0,93 - 0,10
Pyriglena leucoptera 442 62 100 – 7,3 99 – 78 0,91 - 0,28
Schiffornis virescens 230 46 100 – 7,3 99 – 81 0,92 - 0,10
Sclerurus scansor 144 34 100 – 7,3 99 – 78 0,94 - 0,15
Sittasomus griseicapillus 344 66 100 – 7,3 99 – 78 0,92 - 0,25
Tachyphonus coronatus 276 48 100 – 5,7 99 – 78 0,89 - 0,09
Thalurania glaucopis 180 45 100 – 5,7 99 – 78 0,89 - 0,20
Thamnophilus caerulescens 351 34 100 – 5,7 99 – 81 0,92 - 0,05
Trichothraupis melanops 219 64 100 – 5,7 99 – 78 0,93 - 0,05
Turdus albicollis 219 55 100 – 5,7 99 – 78 0,93 - 0,09
Turdus rufiventris 366 46 100 – 7,3 99 – 78 0,90 - 0,09
Xiphorhynchus fuscus 192 58 100 – 7,3 99 – 78 0,94 - 0,06

 

Utilizamos como parâmetro da capacidade de previsão dos modelos a área sob a curva 

ROC (AUC), gerada a partir de dados de presença independentes dos dados utilizados para 

construir os modelos (Fawcett, 2003). Segundo critério estabelecido por Metz (1986), valores 

de AUC entre 1,0 e 0,9 indicam modelos com excelente capacidade de previsão, entre 0,9 e 

0,8 modelos com boa capacidade de previsão, entre 0,8 e 0,7 modelos com média capacidade 

de previsão e AUC menor que 0,7 indicam modelos com capacidade de previsão ruim. 

3.5 Métricas de Paisagem 

Para a análise da paisagem, utilizamos o mapa temático do Atlas de Remanescentes da 

Mata Atlântica (SOS Mata Atlântica & INPE 2008), com ano de referência 2005 e resolução 
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espacial de 50 m. Apesar da análise da estrutura da paisagem ser preferencialmente feita a 

partir de mapas com resoluções mais finas, o referido mapa foi considerado o mais adequado, 

visto que representa os remanescentes florestais ao longo de toda a área de estudo, utilizando 

um método padronizado de classificação. Segundo Ribeiro et al. (2009), a acurácia geral deste 

mapa varia de 76% a 97%, o que é considerado adequado para um mapeamento em escala 

regional.  

Para o cálculo das métricas de paisagem, estabelecemos um círculo com raio de 800 m a 

partir do centro do fragmento florestal amostrado com redes de neblina (i.e. fragmentos nos 

quais obtivemos as abundâncias das espécies de aves). Estudos prévios mostram que, apesar 

de existir certa variação na escala espacial de medida mais apropriada para análise do efeito 

da paisagem sobre espécies de aves, a escala de medida aqui utilizada pode ser vista como a 

escala média de resposta da comunidade de aves de sub-bosque às características da paisagem 

(Boscolo, 2007, Boscolo & Metzger, 2009). Dentro desses círculos, calculamos duas métricas 

de estrutura da paisagem: a porcentagem de cobertura florestal (PF) e o índice de agregação 

dessa cobertura florestal (AIF), que mede o grau de adjacência de pixels da classe florestal 

(McGarigal & Marks, 1995). Essas métricas de paisagem foram calculadas através do 

software Fragstats 3.3 (McGarigal et al., 2002) para 85 pontos de amostragem das aves 

distribuídos ao longo de toda a área de estudo. 

3.6 Modelos de abundância 

Para verificar a influência que as três variáveis independentes exercem sobre a 

abundância das espécies de aves em diversos fragmentos ao longo de toda a área de estudo, 

estabelecemos 11 modelos de regressões simples e múltiplas para cada uma das 21 espécies 

de aves. As variáveis independentes utilizadas foram transformadas em escala logarítmica, 

para um melhor ajuste dos modelos lineares estabelecidos. Para o ajuste dos modelos foi 
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considerado que o erro dos mesmos segue uma distribuição normal. Visto que o esforço 

amostral no trabalho de captura das aves através de redes de neblina apresentou certa variação 

entre os diversos estudos utilizados, foi considerado o esforço amostral (medido em horas-

rede) como uma covariável em todos os modelos. Seguem os 11 modelos estabelecidos para 

cada espécie: 

• Abundância = a + β1 log_PF + β2 log_esforço + ε 

• Abundância = a + β1 log_AIF + β2 log_esforço + ε 

• Abundância = a + β1 log_PB + β2 log_esforço + ε 

• Abundância = a + β1 log_PF + β2 log_AIF + β3 log_esforço + ε 

• Abundância = a + β1 log_PF + β2 log_PB + β3 log_esforço + ε 

• Abundância = a + β1 log_AIF + β2 log_PB + β3 log_esforço + ε 

• Abundância = a + β1 log_PF + β2 log_AIF + β3 log_PB + β4 log_esforço + ε 

• Abundância = a + β1 log_PF + β2 log_PB + β3 log_PF*PB + β4 log_esforço + ε 

• Abundância = a + β1 log_AIF + β2 log_PB + β3 log_AIF*PB + β4 log_esforço + ε 

• Abundância = a + β1 log_PF + β2 log_AIF + β3 log_PF*AIF + β4 log_esforço + ε 

• Abundância = a + β1 log_esforço + ε  

A correlação de Spearman entre as métricas de paisagem (AIF e PF) variou entre 0,6 e 

0,7 para todas as espécies, enquanto a correlação da variável biogeográfica com as duas 

métricas de paisagem foi mais baixa, não assumindo valores maiores que 0,3 em todos os 

casos.  

Para comparar esses modelos foi utilizado o Critério de Informação de Akaike (AIC, 

Burnham & Anderson, 1998), com a correção para amostras pequenas (AICc, Hurvich & 

Tsai, 1989), gerando uma hierarquização dos modelos, conforme a plausibilidade dos mesmos 

em relação aos dados analisados. 
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Para cada um dos modelos gerados, também foram calculados parâmetros derivados do 

AICc, como o ΔAICc (diferença no valor de AICc entre o melhor modelo e o valor de AICc 

de todos os outros) e o wAICc (chance do modelo ser selecionado como o melhor).  

3.7 Análise das respostas 

Baseado na interpretação da seleção de modelos e dos parâmetros gerados pela mesma, as 

espécies foram classificadas em quatro categorias, de acordo com a influência relativa das 

variáveis que cada uma das variáveis independentes teve sobre a abundância das espécies de 

aves. Dessa maneira, as categorias de resposta das espécies de aves foram: i) espécies que 

apresentaram maior influência das variáveis estruturais da paisagem; ii) espécies que 

apresentaram maior influência da posição biogeográfica; iii) espécies que apresentaram 

influência tanto da estrutura da paisagem quanto da posição biogeográfica e iv) espécies que 

foram pouco influenciadas pelas variáveis utilizadas. 

Para testar quais características biológicas das espécies poderiam determinar os motivos 

do agrupamento das espécies, as mesmas foram categorizadas em grupos funcionais, 

considerando três atributos que potencialmente interferem na resposta à fragmentação (Henle 

et al., 2004): guilda (insetívoros de sub-bosque, onívoros de sub-bosque, onívoros de borda, 

nectarívoros, insetívoros de troncos e galhos e granívoros de borda), baseado em Willis 

(1979); flexibilidade no uso de diferentes tipos de floresta (um tipo, dois tipos, três tipos, mais 

de três tipos), baseado em Stotz et al. (1996); tamanho da área de distribuição geográfica, 

definidos a partir de mapas de distribuição existentes na literatura (Ridgely et al., 2003). Não 

foram considerados outros atributos biológicos importantes, como flutuações populacionais, 

sucesso reprodutivo, uso de microhabitats e uso de matriz, devido à indisponibilidade dessas 

informações para as 21 espécies analisadas. 
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Utilizamos o teste de Qui-quadrado para verificar se diferentes os grupos funcionais de 

guilda e de flexibilidade de uso de florestas permitiam explicar os grupos de respostas 

definidas acima. No caso do tamanho da área de distribuição das espécies, utilizamos uma 

análise de função discriminante. 

4. RESULTADOS 

4.1 Modelos de distribuição das espécies 

Os modelos de distribuição das espécies mostraram, para a maioria das espécies (13 

espécies), um padrão caracterizado por altas probabilidades de ocorrência para as áreas de 

florestas úmidas situadas mais próximas ao litoral, e valores decrescentes no sentido do 

interior, resultando em probabilidades de ocorrência extremamente baixas em regiões 

características de cerrados e campos sulinos (Figuras 3a e 3b). Para outras duas espécies (B. 

leucoblepharus e D. mentalis), os mapas gerados apresentaram padrão parecido com o 

anterior, acrescido de altas probabilidades de ocorrência no sentido do interior dos estados de 

São Paulo e Paraná (Figura 3c). Para outras sete espécies, foram gerados mapas que 

apresentaram altas probabilidades de ocorrência para as florestas úmidas do litoral, para o 

interior dos estados de São Paulo e Paraná, e também ao longo da Serra do Espinhaço no 

estado de Minas Gerais (Figura 3d). 
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Figura 3. Mapas de distribuição potencial das espécies gerados pelo Maxent para quatro espécies de 

aves, caracterizando três padrões de distribuição das probabilidades de ocorrência. Em a e b, 

respectivamente, mapas de M. rufiventris e T. coronatus; em c D. mentalis; em d S. griseicapillus. 

  

a)  b) 

  

 

c) 

 

d) 

  

 

Probabilidade Alta Probabilidade Baixa 
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O valor médio de AUC na modelagem de distribuição das 21 espécies foi de 0,90 e o 

mínimo foi de 0,79 (para D. platyrostris), indicando que todos os modelos têm, no mínimo, 

boa capacidade de previsão (Metz, 1986). Para 14 espécies, a capacidade de previsão dos 

modelos foi excelente (AUC maior que 0,9). 

4.2 Variáveis independentes 

Houve grande variação nos valores das variáveis independentes, com exceção do índice 

de agregação (Tabela 2). Assim, o conjunto de modelos de abundância para as 21 espécies foi 

estabelecido com dados de abundância obtidos ao longo de um gradiente de porcentagem de 

cobertura florestal (PF) das paisagens, com situações que foram desde paisagens de floresta 

contínua (PF = 100) até paisagens extremamente desmatadas (PF = 5,7). Da mesma maneira, 

a variação da posição biogeográfica das espécies também foi alta (Tabela 2). 

4.3 Modelos de abundância  

A maior parte das espécies (n= 10) apresentou um padrão de resposta semelhante, que é o 

de serem influenciadas tanto por variáveis de configuração da paisagem, quanto pela posição 

biogeográfica em que se encontram as populações (Tabela 3). Outras seis espécies de aves 

mostraram não sofrer influência da posição biogeográfica das populações, sendo influenciadas 

somente por características da cobertura e configuração do habitat na paisagem. De maneira 

inversa, duas espécies foram influenciadas quase que exclusivamente pela posição 

biogeográfica das populações, enquanto que outras três espécies parecem não sofrer 

influência de nenhuma das três variáveis utilizadas na construção dos modelos, visto que, para 

essas três espécies, o modelo nulo foi considerado tão plausível quanto os outros modelos. 
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Tabela 3. Agrupamento das 21 espécies de aves, conforme a variável de maior importância relativa 

para suas abundâncias. 

Variável de maior importância relativa Espécies 

Variáveis de cobertura e configuração da 
paisagem e posição biogeográfica 

B. culicivorus, C. caudata, D. mentalis, L. 
amaurocephalus, P. mystaceus, S. virescens, T. 
caerulescens, T. melanops, T. albicollis, T. 
rufiventris 

Variáveis de cobertura e configuração da 
paisagem 

B. leucoblepharus, C. lineata, D. platyrostris, P. 
leucoptera, S. scansor, S. griseicapillus 

Posição biogeográfica P. eurynome, X. fuscus 

Sem relação com as variáveis 
independentes utilizadas M. rufiventris, T. coronatus, T. glaucopis 

 

Dentre as 10 espécies que tiveram suas abundâncias influenciadas por características 

estruturais da paisagem e também pela posição biogeográfica das populações, cinco espécies 

(B. culicivorus, D. mentalis, T, rufiventris, P. mystaceus, T. caerulescens) tiveram suas 

abundâncias negativamente relacionadas com as variáveis de estrutura de paisagem, enquanto 

que outras cinco (C. caudata, L. amaurocephalus, S. virescens, T. albicollis, T. melanops) 

espécies apresentaram maiores abundâncias em paisagens com maior proporção de habitat ou 

com maior agregação das áreas de habitat. Com relação à influência da posição biogeográfica 

sobre abundância dessas espécies, sete (D. mentalis, T, rufiventris, P. mystaceus, C. caudata, 

S. virescens, T. albicollis, T. melanops) das 10 espécies tiveram suas abundâncias 

positivamente relacionadas com a variável de posição biogeográfica utilizada. 

As espécies que foram afetadas somente por características estruturais da paisagem 

também apresentaram variações interespecíficas com relação ao tipo de resposta em função 

das variações na configuração das paisagens. Metade das seis espécies (C. lineata, D, 

platyrostris, S. griseicapillus) foram negativamente afetadas pelas variáveis estruturais da 
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paisagem, enquanto que as outras três espécies (B. leucoblepharus. P. leucoptera, S. scansor) 

tiveram suas abundâncias positivamente relacionadas com essas variáveis. 

Por fim, as duas espécies que foram influenciadas somente pela posição biogeográfica de 

suas populações, apresentaram maiores abundâncias em locais em que eram encontradas as 

maiores probabilidades de ocorrência das espécies. 

As análises das características biológicas das espécies mostraram que nem a flexibilidade 

do uso de diversos tipos de floresta (χ2 = 7,58; gl =4), nem a guilda a qual a espécie pertence 

(χ2 = 11,03; gl =5) são fatores determinantes para que as espécies de aves sejam mais 

influenciadas pela estrutura da paisagem ou pela posição biogeográfica das populações. A 

análise de função discriminante, por sua vez, não mostrou diferenças significativas entre as 

áreas de distribuição dos diferentes grupos de espécies (Figura 3). 

 

Figura 3. Tamanho das áreas de distribuição das espécies de aves, para cada um dos grupos em que 

cada variável utilizada teve maior importância relativa. Paisagem representa as variáveis de cobertura 

(PF) e/ou configuração (AIF) da paisagem; PosBio representa a variável de posição biogeográfica. 
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5. DISCUSSÃO 

O presente estudo mostrou que, dentro da comunidade de aves de sub-bosque, as espécies 

respondem de maneira diferenciada às variações da estrutura da paisagem e posição 

biogeográfica, com espécies sendo mais afetadas pela proporção e configuração dos 

remanescentes na paisagem, enquanto outras são mais afetadas pela posição biogeográfica. 

Destaca-se, a partir dos resultados, que a abundância da maioria das espécies (12) é 

influenciada pela posição biogeográfica das populações. Visto que o tamanho populacional é 

um fator importante na sensibilidade das espécies à fragmentação do habitat (Henle, 2004), 

isso sugere que a posição biogeográfica exerce influência sobre a sensibilidade das 

populações à fragmentação do habitat. 

Os mecanismos que estão por trás dessa relação entre posição biogeográfica e abundância 

das populações, não puderam ser explicados pelas características biológicas das espécies 

testadas no presente estudo, como guilda, flexibilidade no uso dos ambientes florestais e áreas 

de distribuição. Em estudos futuros, que abordem essa questão, sugerimos que sejam testadas 

variáveis relacionadas a interações diretas das espécies com o ambiente. Visto que a variável 

de posição biogeográfica , em princípio, reflete a associação das espécie com o ambiente, 

acreditamos que as espécies que tenham fortes relações de interação com o ambiente em que 

vivem, podem ter suas abundâncias mais influenciadas por alterações na posição 

biogeográfica das populações. 

Com relação às espécies que não responderam a nenhuma das variáveis utilizadas, 

consideramos que outros fatores podem estar atuando pontualmente sobre as abundâncias das 

espécies, em escalas mais finas, minimizando a importância relativa das variáveis de 

paisagem e posição biogeográfica em uma escala regional. De fato, outros estudo verificaram 

que espécies que, no presente estudo, não foram influenciadas pelas características estruturais 
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da paisagem, o foram em escala local (p. ex. M. rufiventris em Ribon, 2003). Fatores como o 

histórico de fragmentação (Knick & Rotenberry, 2000; Lindborgh & Eriksson, 2004) ou a 

qualidade dos fragmentos florestais (Hill & Curran, 2003; Barlow & Peres, 2004), que são 

características únicas das paisagens em escalas mais finas, influenciam a permanência e 

abundância das espécies em fragmentos, e podem assim mascarar padrões mais gerais em 

escala regional. 

Ademais, o presente estudo também levantou evidências que o padrão de distribuição das 

abundâncias das espécies ao longo de suas áreas de distribuição não segue, estritamente, o 

padrão sugerido na literatura (Brown, 1984; Gaston, 1990), em que as populações seriam 

maiores nas porções centrais da área de distribuição das espécies e, inversamente, menores na 

periferia da distribuição. Nove espécies de aves não tiveram suas abundâncias influenciadas 

pela posição biogeográfica das populações. Além disso, das espécies que foram influenciadas 

por essa variável, três delas tiveram suas abundâncias inversamente relacionadas com a 

variável biogeográfica utilizada. Apesar de não ter sido contemplada toda a área de 

distribuição das espécies de aves no presente estudo, a área utilizada cobre uma porção 

significativa da maior parte das espécies de aves analisadas. Dessa maneira, os resultados 

obtidos indicam que o padrão de distribuição das abundâncias ao longo da área de ocorrência 

das espécies, sugerido por Brown (1984), não seja característico de todas as espécies, 

podendo coexistir outro padrão de distribuição, no qual a porção central da área de 

distribuição da espécie não coincida com populações mais abundantes. Sagarin & Gaines 

(2002) observaram que a teoria de que as espécies seriam mais abundantes no centro de suas 

distribuições não se aplicava para todas as espécies, mas apenas para uma fração de espécies. 

Mais recentemente, Murphy et al. (2006) propuseram padrão alternativo de distribuição das 

abundâncias, que pode se assemelhar mais aos resultados aqui observados. Esses autores 

propuseram que ao invés de as espécies apresentarem centros de distribuição mais abundantes 
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(“abundant-centre”), apresentariam áreas em que seriam mais abundantes, independente de 

estarem no centro ou na periferia da área de distribuição das espécies (“abundant-core”).  

De maneira geral, a principal contribuição desse estudo para o entendimento de padrões 

de distribuição, persistência e vulnerabilidade das espécies de aves em paisagens 

fragmentadas foi a de mostrar que a posição biogeográfica das populações, assim como os 

parâmetros de estrutura da paisagem, são fatores importantes na determinação da abundância 

das populações da maioria das espécies de aves nessas paisagens.  

Apesar de nem todas as espécies seguirem esse padrão, possivelmente por que outros 

fatores em escala mais fina atuam sobre as abundâncias e mascaram um padrão regional, esse 

estudo chama a atenção para a necessidade de se considerar, juntamente com a cobertura e 

configuração do habitat na paisagem, a posição biogeográfica como um fator relevante a ser 

contemplado em estudos que lidem com as abundâncias das espécies de aves em paisagens 

fragmentadas. 

6. IMPLICAÇÕES PARA A CONSERVAÇÃO 

Uma implicação para a conservação das espécies proveniente desse estudo está 

relacionada à seleção de áreas para conservação nas unidades federativas aqui abrangidas. 

Nesses estados brasileiros, muito esforço em termos de criação de unidades de conservação é 

direcionado às áreas mais preservadas próximas ao litoral e regiões serranas (MMA, 2000). 

Consideramos que, em um plano de conservação da biodiversidade em escala regional, é 

necessário que sejam direcionados esforços para a criação de áreas de proteção em regiões nas 

quais as espécies estariam sob condições ambientais menos favoráveis, pois, sob essas 

condições, as espécies tendem a apresentar populações menores e mais sensíveis à 

fragmentação do habitat. Na região Sudeste do Brasil, essas áreas em que as populações 

tendem a ser mais sensíveis à fragmentação do habitat se situam nas regiões interioranas, que 
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também se caracterizam por serem regiões bastante degradadas, em termos de quantidade de 

habitat disponível. Essas duas condições de sensibilidade das populações e degradação 

ambiental levam a uma situação emergencial da persistência dessas espécies nessas regiões 

interioranas da região sudeste do Brasil. Dessa maneira, sem desconsiderar a real importância 

de serem criadas unidades de conservação em grandes áreas preservadas, consideramos que 

devem ser aumentados os esforços direcionados para a criação de área protegidas no interior 

dos estados da região Sudeste do Brasil. 
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Apêndice 1. Modelos de variação de abundância para 21 espécies de aves. Modelos estão 
hierarquizados seguindo o Critério de Informação de Akaike com correção para amostras 
pequenas (AICc). ΔAICc é a diferença entre o menor valor de AICc e o AICc de cada 
modelo, wAICc pode ser considerada como a chance de o modelo ser selecionado e gl 
corresponde aos graus de liberdade do modelo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelos para B. culicivorus  AICc  gl  ΔAICc  wAICc 
log_PLAND + log_PB  55.2  5  0  0.3013 
log_PLAND  56.2  4  1.1  0.1762 
log_PLAND + log_PB + log_PLAND*log_PB  56.7  6  1.5  0.1394 
log_PLAND + log_AI + log_PB  57.7  6  2.5  0.0856 
log_PB  57.9  4  2.8  0.0759 
log_PLAND + log_AI + log_PLAND*log_AI  58.1  6  3  0.0684 
log_AI + log_PB  58.5  5  3.3  0.0585 
log_PLAND + log_AI  58.7  5  3.5  0.0527 
log_AI  60.6  4  5.4  0.0199 
log_AI + log_PB + log_AI*log_PB  60.8  6  5.6  0.0179 
NULO  63.8  2  8.6  0.0041 

Modelos para B. leucoblepharus  AICc  gl  ΔAICc  wAICc 
log_PLAND+log_AI+log_PLAND*log_AI  80.3  6  0  0.7239 
log_PLAND+log_AI  84.5  5  4.2  0.08756 
log_AI  84.5  4  4.2  0.08663 
log_PLAND  86.6  4  6.3  0.03057 
log_AI+log_PB  87  5  6.7  0.02517 
log_PLAND+log_AI+log_PB  87.3  6  7  0.02154 
log_PLAND+log_PB  88.4  5  8.1  0.01265 
log_AI+log_PB+log_AI*log_PB  89.3  6  9.1  0.00781 
log_PLAND+log_PB+log_PLAND*log_PB  91  6  10.7  0.00343 
NULO  95.1  2  14.9  0 
log_PB  95.7  4  15.4  0 

Modelos para C. caudata  AICc  gl  ΔAICc  wAICc 
log_AI+log_PB  139.6  5  0  0.4018 
log_PLAND+log_AI+log_PB  141.4  6  1.8  0.1625 
log_AI  141.4  4  1.8  0.1613 
log_AI+log_PB+log_AI*log_PB  142.1  6  2.5  0.1176 
log_PLAND+log_AI  143.8  5  4.2  0.0497 
log_PB  144.5  4  4.9  0.0353 
log_PLAND+log_AI+log_PLAND*log_AI  145  6  5.4  0.0268 
log_PLAND  145.6  4  6  0.0198 
log_PLAND+log_PB  146  5  6.4  0.0162 
log_PLAND+log_PB+log_PLAND*log_PB  147.7  6  8.1  0.0069 
NULO  150.1  2  10.5  0.0021 
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Modelos para C. lineata  AICc  gl  ΔAICc  wAICc 
log_PLAND+log_AI  85  5  0  0.3499 
log_PLAND  86.8  4  1.8  0.1391 
log_PLAND+log_AI+log_PLAND*log_AI  87.5  6  2.5  0.0978 
log_PLAND+log_AI+log_PB  87.5  6  2.6  0.0972 
log_PB  87.8  4  2.9  0.0835 
log_AI  88.1  4  3.1  0.0727 
log_PLAND+log_PB  88.8  5  3.8  0.0522 
log_PLAND+log_PB+log_PLAND*log_PB  89.2  6  4.2  0.0424 
log_AI+log_PB  89.7  5  4.7  0.033 
NULO  90.5  2  5.6  0.0218 
log_AI+log_PB+log_AI*log_PB  92  6  7  0.0105 

Modelos para D. platyrostris  AICc  gl  ΔAICc  wAICc 
log_PLAND+log_AI+log_PLAND*log_AI  ‐57.3  6  0  0.98757 
log_AI  ‐47.5  4  9.8  0.0072 
log_AI+log_PB  ‐45.1  5  12.3  0.00213 
log_PLAND+log_AI  ‐45  5  12.4  0.00204 
log_PLAND+log_AI+log_PB  ‐42.3  6  15  0 
log_AI+log_PB+log_AI*log_PB  ‐42.1  6  15.3  0 
log_PLAND  ‐36.2  4  21.2  0 
log_PLAND+log_PB  ‐33.4  5  23.9  0 
log_PLAND+log_PB+log_PLAND*log_PB  ‐31  6  26.4  0 
log_PB  ‐29.6  4  27.8  0 
NULO  ‐28.2  2  29.1  0 

Modelos para D. mentalis  AICc  gl  ΔAICc  wAICc 
log_PLAND+log_PB  31.2  5  0  0.29853 
log_PLAND+log_PB+log_PLAND*log_PB  31.2  6  0.1  0.29005 
log_PLAND+log_AI+log_PB  32.1  6  0.9  0.18904 
log_PB  33.2  4  2  0.11141 
log_PLAND  35.1  4  3.9  0.04288 
log_AI+log_PB  35.6  5  4.4  0.03234 
log_PLAND+log_AI  37.1  5  5.9  0.01562 
log_AI+log_PB+log_AI*log_PB  38  6  6.8  0.00979 
log_PLAND+log_AI+log_PLAND*log_AI  39.3  6  8.2  0.00504 
log_AI  39.4  4  8.2  0.00495 
NULO  44.6  2  13.5  0 

Modelos para L. amaurocephalus  AICc  gl  ΔAICc  wAICc 
log_AI+log_PB+log_AI*log_PB  32  6  0  0.39831 
log_PB  32.7  4  0.7  0.28142 
log_AI+log_PB  34.5  5  2.5  0.11505 
log_PLAND+log_PB  34.8  5  2.8  0.09774 
log_PLAND+log_PB+log_PLAND*log_PB  35.7  6  3.7  0.06204 
log_PLAND+log_AI+log_PB  37.2  6  5.2  0.02951 
log_AI  40.3  4  8.3  0.00615 
log_PLAND  40.8  4  8.8  0.00486 
NULO  42.2  2  10.2  0.00242 
log_PLAND+log_AI  42.7  5  10.7  0.00188 
log_PLAND+log_AI+log_PLAND*log_AI  44.9  6  13  0 
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Modelos para M. rufiventris  AICc  gl  ΔAICc  wAICc 
NULO  1  2  0  0.46275 
log_PLAND  2.7  4  1.7  0.19944 
log_PLAND+log_AI  4.6  5  3.6  0.07717 
log_PLAND+log_PB  5.1  5  4.2  0.05756 
log_AI  5.7  4  4.7  0.04435 
log_PB  5.8  4  4.8  0.04185 
log_PLAND+log_PB+log_PLAND*log_PB  5.8  6  4.8  0.04169 
log_PLAND+log_AI+log_PLAND*log_AI  6  6  5  0.03806 
log_PLAND+log_AI+log_PB  6.9  6  6  0.02343 
log_AI+log_PB  8.4  5  7.5  0.01115 
log_AI+log_PB+log_AI*log_PB  11.4  6  10.4  0.00256 

Modelos para P. eurynome  AICc  gl  ΔAICc  wAICc 
log_PB  40.6  4  0  0.41141 
NULO  41.8  2  1.2  0.22089 
log_AI+log_PB  43.1  5  2.5  0.11901 
log_PLAND+log_PB  43.2  5  2.7  0.10921 
log_PLAND  45.9  4  5.3  0.02849 
log_AI+log_PB+log_AI*log_PB  46  6  5.4  0.02737 
log_PLAND+log_AI+log_PB  46  6  5.4  0.02714 
log_PLAND+log_PB+log_PLAND*log_PB  46.2  6  5.6  0.02484 
log_AI  46.5  4  5.9  0.02146 
log_PLAND+log_AI  48.4  5  7.8  0.00819 
log_PLAND+log_AI+log_PLAND*log_AI  51.3  6  10.7  0.00198 

Modelos para P. mystaceus  AICc  gl  ΔAICc  wAICc 
log_AI  68.5  4  0  0.2883 
log_PLAND  69.7  4  1.2  0.1586 
log_PB  69.8  4  1.2  0.1575 
log_AI+log_PB  70.4  5  1.9  0.1135 
log_PLAND+log_AI  70.9  5  2.4  0.087 
log_PLAND+log_PB  71.9  5  3.4  0.0529 
log_PLAND+log_AI+log_PB  72.8  6  4.3  0.0344 
NULO  72.9  2  4.4  0.0326 
log_AI+log_PB+log_AI*log_PB  72.9  6  4.4  0.0321 
log_PLAND+log_AI+log_PLAND*log_AI  73.2  6  4.7  0.0275 
log_PLAND+log_PB+log_PLAND*log_PB  74.4  6  5.8  0.0155 

Modelos para P. leucoptera  AICc  gl  ΔAICc  wAICc 
log_PLAND  68.6  4  0  0.40102 
log_PLAND+log_AI  70.6  5  2  0.14796 
log_PLAND+log_PB  70.7  5  2.1  0.13782 
log_AI  72.4  4  3.8  0.05996 
log_PLAND+log_AI+log_PLAND*log_AI  72.5  6  4  0.0546 
NULO  72.7  2  4.1  0.05137 
log_PLAND+log_AI+log_PB  72.9  6  4.3  0.04661 
log_PB  73.3  4  4.7  0.03736 
log_PLAND+log_PB+log_PLAND*log_PB  73.3  6  4.8  0.03649 
log_AI+log_PB  74.5  5  5.9  0.02072 
log_AI+log_PB+log_AI*log_PB  76.9  6  8.4  0.00608 
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Modelos para S. virescens  AICc  gl  ΔAICc  wAICc 
log_AI+log_PB  29.3  5  0  0.277 
log_PB  30  4  0.7  0.1926 
log_PLAND+log_PB  30.9  5  1.6  0.1241 
log_AI+log_PB+log_AI*log_PB  31.3  6  2.1  0.0994 
log_PLAND+log_PB+log_PLAND*log_PB  31.8  6  2.5  0.0795 
log_PLAND+log_AI+log_PB  32  6  2.7  0.0718 
log_AI  32.2  4  2.9  0.0644 
log_PLAND  32.5  4  3.2  0.0549 
log_PLAND+log_AI  34.5  5  5.2  0.0201 
NULO  36  2  6.8  0.0094 
log_PLAND+log_AI+log_PLAND*log_AI  36.7  6  7.4  0.0068 

Modelos para S.scansor  AICc  gl  ΔAICc  wAICc 
log_PLAND  32.1  4  0  0.3073 
NULO  32.9  2  0.8  0.2016 
log_AI  33.8  4  1.7  0.131 
log_PLAND+log_PB  34.5  5  2.4  0.0922 
log_PLAND+log_AI  35  5  2.9  0.0724 
log_PB  35.1  4  3  0.0692 
log_AI+log_PB  35.4  5  3.3  0.0596 
log_PLAND+log_AI+log_PB  37.5  6  5.4  0.0202 
log_PLAND+log_PB+log_PLAND*log_PB  37.6  6  5.6  0.0191 
log_PLAND+log_AI+log_PLAND*log_AI  38.1  6  6  0.0151 
log_AI+log_PB+log_AI*log_PB  38.5  6  6.4  0.0124 

Modelos para S. griseicapillus  AICc  gl  ΔAICc  wAICc 
log_PLAND+log_AI  51.4  5  0  0.24841 
log_PLAND+log_AI+log_PLAND*log_AI  51.6  6  0.2  0.22782 
NULO  52.2  2  0.9  0.16156 
log_PLAND  52.5  4  1.1  0.14243 
log_PLAND+log_AI+log_PB  53.8  6  2.4  0.07345 
log_PLAND+log_PB  54.8  5  3.5  0.04383 
log_PB  55.1  4  3.7  0.03923 
log_AI  55.2  4  3.9  0.03595 
log_PLAND+log_PB+log_PLAND*log_PB  57.3  6  6  0.01264 
log_AI+log_PB  57.5  5  6.2  0.01146 
log_AI+log_PB+log_AI*log_PB  60.1  6  8.7  0.00322 

Modelos para T. coronatus  AICc  gl  ΔAICc  wAICc 
NULO  9.9  2  0  0.35622 
log_PLAND  11.7  4  1.8  0.14822 
log_AI  12.4  4  2.5  0.10427 
log_PB  12.5  4  2.6  0.0982 
log_PLAND+log_AI+log_PLAND*log_AI  12.8  6  2.9  0.08558 
log_PLAND+log_PB+log_PLAND*log_PB  13.5  6  3.5  0.06077 
log_PLAND+log_PB  14.4  5  4.5  0.03824 
log_PLAND+log_AI  14.4  5  4.5  0.03776 
log_AI+log_PB+log_AI*log_PB  14.6  6  4.7  0.03361 
log_AI+log_PB  15  5  5.1  0.0283 
log_PLAND+log_AI+log_PB  17.3  6  7.4  0.00883 
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Modelos para T. caerulescens  AICc  gl  ΔAICc  wAICc 
log_AI  4.8  4  0  0.2542 
log_PLAND  5.4  4  0.5  0.1939 
log_PB  5.4  4  0.6  0.1861 
NULO  6.3  2  1.5  0.122 
log_AI+log_PB  7.7  5  2.8  0.0614 
log_PLAND+log_AI  7.7  5  2.9  0.0608 
log_PLAND+log_PB  8.2  5  3.4  0.0464 
log_PLAND+log_AI+log_PLAND*log_AI  9.1  6  4.3  0.0303 
log_PLAND+log_PB+log_PLAND*log_PB  10.1  6  5.3  0.0182 
log_AI+log_PB+log_AI*log_PB  10.7  6  5.8  0.0137 
log_PLAND+log_AI+log_PB  10.8  6  5.9  0.013 

Modelos para T. glaucopis  AICc  gl  ΔAICc  wAICc 
NULO  36.6  2  0  0.32835 
log_PB  36.8  4  0.2  0.2903 
log_PLAND+log_PB  38.8  5  2.2  0.10927 
log_AI+log_PB  39.4  5  2.8  0.08141 
log_PLAND  40.4  4  3.8  0.04836 
log_PLAND+log_PB+log_PLAND*log_PB  40.5  6  4  0.04522 
log_AI  41.5  4  4.9  0.0282 
log_PLAND+log_AI+log_PB  41.7  6  5.1  0.02547 
log_PLAND+log_AI  42.2  5  5.6  0.01958 
log_AI+log_PB+log_AI*log_PB  42.3  6  5.7  0.01905 
log_PLAND+log_AI+log_PLAND*log_AI  45.1  6  8.5  0.00476 

Modelos para T. melanops  AICc  gl  ΔAICc  wAICc 
log_PLAND+log_PB  90.7  5  0  0.28434 
log_AI+log_PB  91  5  0.3  0.24434 
log_PLAND+log_AI+log_PB  92.3  6  1.6  0.12865 
log_PLAND+log_PB+log_PLAND*log_PB  92.8  6  2.1  0.1013 
log_PB  92.8  4  2.1  0.09738 
log_AI+log_PB+log_AI*log_PB  93.5  6  2.8  0.07146 
NULO  95.6  2  4.9  0.02431 
log_PLAND  95.9  4  5.2  0.02127 
log_AI  96.3  4  5.6  0.01708 
log_PLAND+log_AI  97.9  5  7.2  0.00773 
log_PLAND+log_AI+log_PLAND*log_AI  100.5  6  9.8  0.00215 

Modelos para T. albicollis  AICc  gl  ΔAICc  wAICc 
log_AI+log_PB  94.5  5  0  0.3115 
log_AI+log_PB+log_AI*log_PB  96.1  6  1.6  0.1394 
log_PLAND+log_PB  96.4  5  1.8  0.1246 
log_PLAND+log_AI+log_PB  96.6  6  2  0.1122 
log_PLAND  96.8  4  2.3  0.101 
log_AI  98.1  4  3.6  0.0519 
log_PLAND+log_AI  98.6  5  4  0.0414 
log_PB  98.7  4  4.2  0.0383 
log_PLAND+log_PB+log_PLAND*log_PB  98.9  6  4.4  0.0353 
log_PLAND+log_AI+log_PLAND*log_AI  99.8  6  5.3  0.0223 
NULO  99.8  2  5.3  0.022 
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Modelos para T. rufiventris  AICc  gl  ΔAICc  wAICc 
log_PB  59.3  4  0  0.2223 
log_PLAND+log_PB  59.5  5  0.3  0.1931 
log_PLAND  59.6  4  0.4  0.1832 
log_PLAND+log_AI+log_PB  61.1  6  1.9  0.0865 
log_PLAND+log_AI  61.7  5  2.5  0.0644 
log_PLAND+log_PB+log_PLAND*log_PB  61.8  6  2.5  0.0626 
log_AI+log_PB  61.9  5  2.6  0.0605 
log_PLAND+log_AI+log_PLAND*log_AI  62.2  6  2.9  0.0517 
log_AI  62.6  4  3.3  0.0417 
NULO  64.3  2  5  0.0181 
log_AI+log_PB+log_AI*log_PB  64.5  6  5.3  0.0159 

Modelos para X. fuscus  AICc  gl  ΔAICc  wAICc 
log_PB  50.5  4  0  0.40433 
log_PLAND+log_PB  52.6  5  2.1  0.14078 
log_AI+log_PB  52.6  5  2.1  0.14039 
log_PLAND+log_AI+log_PB  53.1  6  2.6  0.10878 
log_AI+log_PB+log_AI*log_PB  54.5  6  4  0.05396 
log_PLAND+log_PB+log_PLAND*log_PB  55  6  4.6  0.04152 
log_PLAND  55.4  4  4.9  0.03443 
NULO  55.5  2  5  0.03346 
log_AI  56.1  4  5.6  0.02469 
log_PLAND+log_AI  57.4  5  6.9  0.01295 
log_PLAND+log_AI+log_PLAND*log_AI  59.4  6  8.9  0.00471 
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1 CONCLUSÃO GERAL 

Os resultados obtidos e apresentados no presente estudo evidenciam a importância de se 

considerar a posição biogeográfica das populações de aves de sub-bosque para o 

entendimento da persistência e manutenção das mesmas em paisagens fragmentadas. Além 

disso, visto que o tamanho populacional é um fator importante na sensibilidade das espécies à 

fragmentação do habitat (Henle, 2004), tal resultado remete ao fato de que a posição 

biogeográfica também exerce influência sobre a sensibilidade das populações à fragmentação 

do habitat. 

Apesar de não terem sido elucidados os mecanismos que estão por trás dessa relação entre 

posição biogeográfica e abundância das populações de aves de sub-bosque, sugerimos que, 

em estudos futuros, sejam contempladas variáveis relacionadas a interações diretas das 

espécies com o ambiente, com o intuito de compreender mais a fundo os mecanismos 

biológicos que atuam nessa relação. Visto que a variável de posição biogeográfica, em 

princípio, reflete a associação das espécies com o ambiente, acreditamos que as espécies que 

tenham fortes relações de interação com o ambiente em que vivem, podem ter suas 

abundâncias mais influenciadas por alterações na posição biogeográfica das populações. 

O presente estudo também levantou evidências que o padrão de distribuição das 

abundâncias das espécies ao longo de suas áreas de ocorrência não segue, estritamente, o 

padrão sugerido na literatura (Brown, 1984; Gaston, 1990), em que as populações seriam 

maiores nas porções centrais da área de distribuição das espécies e, inversamente, menores na 

periferia da distribuição. Apesar dessa questão não ter sido diretamente testada aqui, os mapas 

gerados a partir do processo de modelagem sugerem que, para algumas espécies de aves, a 

distribuição de abundâncias não depende da distância à porção central da área de ocorrência 
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(“abundant-centre”), mas sim das condições ambientais de cada local (“abundant-core”, 

Murphy et al 2006). 

Ademais, os resultados do teste metodológico do desempenho dos algoritmos para a 

modelagem de distribuição potencial das espécies mostraram que o algoritmo de máxima 

entropia teve melhor capacidade de previsão do que os outros algoritmos testados. No 

entanto, destacamos que os resultados desse teste podem não ser aplicáveis sob outras 

condições de modelagem, como número de pontos utilizados, distribuição dos pontos na área 

de estudo e variáveis ambientais utilizadas. 

2 IMPLICAÇÕES PARA A CONSERVAÇÃO 

Consideramos que, em um plano de conservação da biodiversidade em escala regional, é 

necessário que sejam direcionados esforços para a criação de áreas de proteção em regiões nas 

quais as espécies estariam sob condições ambientais menos favoráveis, pois, sob essas 

condições as espécies tendem a apresentar populações menores e mais sensíveis à 

fragmentação do habitat. Na região Sudeste do Brasil, essas áreas em que as populações 

tendem a ser mais sensíveis à fragmentação do habitat se situam nas regiões interioranas, que 

também se caracterizam por serem regiões bastante degradadas, em termos de quantidade de 

habitat disponível. Essas duas condições de sensibilidade das populações e degradação 

ambiental levam a uma situação emergencial da persistência dessas espécies nessas regiões 

interioranas da região sudeste do Brasil. Dessa maneira, sem desconsiderar a real importância 

de serem criadas unidades de conservação em grandes áreas preservadas, consideramos que 

devem ser aumentados os esforços direcionados para a criação de área protegidas no interior 

dos estados da região Sudeste do Brasil. 
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