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RESUMO 

 

 Atualmente, a conversão de floresta em paisagens antrópicas dominadas por monoculturas 

é o maior responsável pela crescente redução da biodiversidade, especialmente nas regiões 

tropicais. A Mata Atlântica tem uma perda anual de 35.000 ha de área e 80% dos 

fragmentos tem  menos de  50 ha . Os efeitos de mudanças no uso do solo provenientes da 

fragmentação e perda de floresta sobre as aves neste e em outros biomas  tem sido 

documentados e podem variar entre grupos e espécies. Resultados têm demonstrado que os 

tipos de matrizes e a capacidade de dispersão das espécies determinam a estrutura e 

composição das comunidades de aves e que as espécies dependentes florestais são as mais 

sensíveis à estas perturbações. Em contrapartida, as espécies generalistas de habitat podem 

ser beneficiadas em ambientes fragmentados. Este estudo tem o objetivo de avaliar como a 

estrutura da paisagem e das características locais de diferentes ambientes (fragmentos 

florestais, áreas florestais restauradas e agroflorestas de cacau) afetam a diversidade 

taxonômica, filogenética e funcional da comunidade de aves. Nós iremos selecionar 45 sítios 

amostrais distribuídos na Mata Atlântica do sul da Bahia, onde as aves serão amostras através de 

gravadores autônomos. Ao final deste estudo, espera-se compreender como a estrutura da 

paisagem afeta a diversidade e a organização da comunidade de aves nos ambientes com diferentes 

intensidades de perturbação. 
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INTRODUÇÃO  

 

Áreas florestais têm sido continuamente reduzidas e fragmentadas devido à 

expansão das atividades antrópicas, principalmente da agricultura (Fiszon et al., 2003; Fao, 

2010).  A fragmentação florestal e a perda de hábitat são as maiores  ameaças para a 

biodiversidade (Boscolo e Metzger, 2011). Ambos são processos distintos, podendo ter 

consequências diferentes sobre as espécies. A fragmentação pode ser mais positiva que 

negativa, pois pode, por exemplo, reduzir a competição entre  indivíduos e  aumentar a 

diversidade de habtats, enquanto a perda de habitas está associada à extinção de espécies 

(Farigh , 2003, 2017 ; Jackson e Farigh,  2013).  

Atualmente a maioria dos fragmentos possui área inferior à 10 ha (Haddad et al. 

2015). A Mata Atlântica, hotspots para a conservação (Myers et al.,  2000), cobre 33% do 

estado da Bahia, e no último ano perdeu 12.288 ha (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE 

2017).  Ao sul deste estado, sistemas agroflorestais-SAF (cabrucas) constituem habitat 

favorável para grupos específicos, já que sistemas agrícolas contêm uma parcela 

considerável da biodiversidade local, dependendo das características estruturais do sistema, 

como a presença de vários estratos e a diversidade de espécies vegetais (Nájera e 

Simonetti, 2010), funcionando como corredores entre remanescentes florestais (Faria et al., 

2006 ; Greenberg et al., 2008 ; Laps,  2006,), 

 Portanto, em paisagens constituídas de remanescentes florestais e agroflorestas, o 

papel desses ambientes sobre a biodiversidade deve ser analisado, sendo necessário 

recuperar e conectar fragmentos maiores, evitando contínuas perdas da biodiversidade 

(Uezu e Metzger, 2016).  

Há evidências de que a redução e isolamento dos habitats afetam a diversidade de 

aves  (Marsden et al., 2008 ; Uezu et al. 2005, ) e que a paisagem determina a 

disponibilidade de recursos e conectividade entre os fragmentos, podendo seus efeitos ser 

diferentes sobre as espécies (Anjos, 2001; Antogiovanni e Metzger, 2005 ; Manu et al., 

2006 ; Morante-Filho et al., 2015 ; Ribon et al., 2003, Vergara e Simonetti , 2004;  Uezu et 

al., 2005 ; Uezu e Metzger, 2011).A diversidade filogenética de aves florestais está 

relacionada a áreas florestais extensas (Morante-Filho et al., 2017), sendo que especialistas 

de florestas, frugívoros e  insetívoras são vulneráveis à fragmentação e  à redução da 



cobertura florestal (Castellon e Sieving, 2006; Cofre et al., 2007; Morante-Filho et al., 

2015, 2016, 2017;; Uezu e Metzger, 2008, 2016; Vergara e Simonetti, 2003; Wilson et al., 

1994). Os grupos dependentes de florestas são favorecidos em paisagens conectadas, já em 

paisagens fragmentadas ocorre uma compensação por aves generalistas de habitats ( 

Coelho et al., 2015 ; Morante-Filho et al., 2017).  

Ressalta-se que estudos da  biodiversidade em ambientes perturbados devem abordar a 

diversidade filogenética e as características  funcionais, pois estas são medidas mais 

sensíveis às respostas das comunidades às mudanças ambientais e trazem mais informações 

ecológicas  (Cianciaruso et. al., 2009). 

 O conhecimento sobre as mudanças na paisagem e seus efeitos sobre as 

comunidades é importante para prevenir extinções. Há, portanto, urgência em restauração 

de paisagens, uma vez que áreas  antropizadas perderão cada vez mais a sua biodiversidade 

(Uezu e Metzger, 2016, Morante-Filho et al., 2017).   

 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar como a estrutura da paisagem e características da vegetação local afetam 

diferentes componentes da diversidade (taxonômica, filogenética e funciona) de aves em 

ambientes com diferentes intensidades de perturbação. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Avaliar a comunidade de aves em três tipos de sítios amostrais: áreas de cabrucas, 

áreas degradadas e áreas restauradas, considerando a estrutura da vegetação dentro dos 

fragmentos e na paisagem circundante. 

 

Para cada fragmento (escala local) correlacionar as características taxonômicas, 

filogenéticas e funcionais com os seguintes parâmetros: tamanho, configuração, estrutura, 

cobertura florestal e grau de isolamento. 

 



Comparar a diversidade de espécies, a relação de parentesco e características 

funcionais de aves entre os diferentes sítios amostrais:  áreas de cabruca, áreas degradadas e 

áreas restauradas. 

 

Verificar se as cabrucas funcionam como corredores florestais  que favorecem a  

conexão entre os fragmentos e a dispersão de determinadas  espécies.  

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O estudo da fragmentação e perda de habitats e suas consequências para a 

biodiversidade na Mata Atlântica é um aspecto que deve ser minunciosamente conhecido.  

Apesar  de sua alta biodiversidade (Myers et al. 2000)  este bioma  tem uma perda anual de 

350 km
2
 de área e  80% dos seus fragmentos tem  menos de  50 ha  de área  e a cada ano 

sua cobertura florestal tem  se reduzido (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE,  2017).  

Atualmente, vários estudos têm analisado os efeitos da fragmentação sobre a 

biodiversidade, no entanto, sem distinguir os efeitos da perda de habitat dos efeitos da 

fragmentação florestal .  Já foi verificado que esses dois processos atuam de forma 

diferente sobre a biodiversidade. A fragmentação pode ter efeitos mais brandos, inclusive 

pode ser positiva, enquanto a perda de habitats diminui a diversidade local, causando 

extinção de espécies. Estudos sobre os efeitos destes processos sobre a diversidade de 

espécies se tornam  ainda mais ambíguos quando não há uma distinção entre as escalas 

usadas nos estudos. É necessário, portanto,  que a os efeitos da fragmentação e a perda de 

habitat  sejam analisados separadamente, considerando ambas escalas, local e de paisagem, 

evitando resultados dúbios (Farigh , 2003, 2017 ; Jackson e Farigh,  2013). 

O desmatamento contínuo ocasiona grande modificação da paisagem, influenciando 

diretamente o número de espécies ameaçadas de extinção (Brooks et al., 1999) e as  áreas 

com maior cobertura florestal, neste caso,  funcionam como refúgios para a biodiversidade. 

Neste contexto, sistemas agroflorestais-SAF, como as cabrucas ( agrofloresta de cacau) ,  

podem funcionar como corredores que conectam os remanescentes florestais, auxiliando na 

dispersão e manutenção das espécies (Faria et al., 2006).) Os SAFs podem apresentar uma 



comunidade de aves distinta da comunidade encontrada em florestas secundárias, mas 

apresentam índices de diversidade e riqueza de espécies semelhantes a estas , já que 

dependendo da estrutura de um  sistema agrícola, ele poderá  conter grande parte da 

diversidade presente nos fragmentos remascentes maiores, inclusive quando o sub-bosque 

é mantido (Nájera e Simonetti, 2010). As cabrucas não substituem as áreas florestais 

quanto à  biodiversidade, principalmente  na manutenção de  especialistas florestais, mas, 

por aumentarem a conectividade entre  as áreas, podem ser determinantes na  diversidade 

local (Faria et al.,  2006, ;  Sambuichi et al. 2012).  

A Mata Atlântica no sul da Bahia apresenta remanescentes florestais em meio a 

sistemas de cabrucas ativos, o que torna essa região importante para o estudo da influência 

da estrutura da paisagem sobre a diversidade de aves em áreas fragmentadas e o papel 

desempenhado pelas áreas. O município de Una apresenta grandes áreas florestais que 

mantêm a sua avifauna provavelmente através da conectividade mantida por este sistema  

(Faria et al., 2006 ; Laps et al. 2003,2006). Neste caso, as florestas funcionam como áreas 

fonte de aves e as cabrucas, como corredores ou locais de alimentação. As áreas de estudo 

desta pesquisa engloba áreas no referido município, além de outros municípios desde 

Uruçuca até Porto Seguro.  O estudo dessa região é importante por vários motivos:  por 

englobar importante região da Mata Atlântica, hotspot de conservação,  com  espécies 

endêmicas e ameaçadas (Myers et al., 2000), por apresentar  áreas como agroflorestas e  

ambientes mais  antropizados  que conectam fragmentos maiores na paisagem e por  

apresentar anualmente altos índices de desmatamento.  Em 2016, por exemplo, o estado 

perdeu 12.288 há de áreas de mata e os municípios de Santa Cruz de  Cabrália e Belmonte, 

que integram a região deste estudo,  foram os mais responsáveis por este desmatamento 

(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE 2017).  

Considerando todos os aspectos citados, áreas com maior cobertura florestal, neste 

caso as unidades de conservação, em meio aos  sistemas agroflorestais  e áreas degradadas 

(outros tipos de uso antrópico) devem ser avaliadas quanto á manutenção da biodiversidade 

. O conhecimento da estrutura e composição de uma matriz é muito importante, 

principalmente para áreas há muitos  anos fragmentadas e com poucos locais de refúgio 

para as espécies (fragmentos grandes) (Uezu e Metzger, 2016).    



A região deste estudo apresenta, portanto, aspectos importantes que devem ser 

investigados sobre as comunidades de aves,  como a sua diversidade taxonômica 

relacionada à  estrutura da paisagem (cobertura florestal, uso do solo, conectividade) e  as 

características da vegetação onde estão inseridas. No entanto, é importante também 

considerar neste tipo de análise os aspectos filogenéticos e funcionais das comunidades. 

Segundo Ciancaruso (2009), as medidas tradicionais da diversidade de espécies 

ignoram importantes aspectos da distribuição dos organismos, portanto,  na  avaliação das 

respostas das comunidades de aves aos efeitos de perda e fragmentação de habitat é 

importante usar abordagens que sejam mais sensíveis às respostas das comunidades às 

mudanças ambientais. A relação de parentesco (diversidade filogenética) e a diversidade 

funcional em aves trazem importantes informações sobre o uso dos recursos e analisam 

processos ecológicos que determinam a estrutura e funcionamento das comunidades.  

Usando estas abordagens pode também  ser testado se filtros ambientais ou a 

competição entre espécies  determinam a organização das comunidades. Essas abordagens, 

consequentemente, podem ser melhores do que as medidas tradicionais para a avaliação da 

biodiversidade. 

Enfim, neste trabalho abordaremos os efeitos da fragmentação e perda de habitat 

sobre comunidades de aves, analisando diferentes áreas em escala local e de paisagem, 

usando uma abordagem mais abrangente da biodiversidade, com a finalidade de 

compreender como a estrutura da paisagem influencia  a comunidade de aves em ambientes 

com diferentes intensidades de perturbação.  

 

 

METODOLOGIA  

 

Área de estudo 

 

As áreas amostrais serão distribuídas no extremo sul do estado da Bahia, entre os 

municípios de Uruçuca e Porto Seguro. Nesta região serão amostrados um total de 45 sitios 

amostrais distribuídos em 3 tipos de ambientes:  15 áreas de cabrucas (plantações 

sombreadas de cacau), 15 fragmentos florestais e 15 áreas restauradas Os sítios amostrais 



serão escolhidos a partir da composição (especialmente cobertura floresta) e configuração 

da paisagem do entorno.  

Amostragem da comunidade de aves 

 

As amostragens serão realizadas em 2019 e poderão ser priorizados os meses em 

que as aves são mais ativas (setembro a março). 

Para avaliar a riqueza de aves nos diferentes sítios amostrais serão detectadas 

vocalizações através de  gravadores autônomos, os quais  permitem a amostragem 

simultânea de vários pontos de coleta,  sem os efeitos da variação espaço-temporal e 

presença do observador (Brandes 2008). Serão usados gravadores do modelo Song Meter 

SM4 (Wildlife Acoustics, 2011). 

Serão alocados 04 gravadores autônomos  em cada área, num período de 3 dias, 

totalizando 12 h/gravador/área. Os gravadores serão distribuídos   no interior das áreas de 

amostragem e após completar o prazo de 3 dias serão transferidos para as áreas 

subsequentes até completar uma rodada de amostragem entre os 45 sítios amostrais. Este 

procedimento será repetido em uma segunda campanha no mesmo ano.  

Testes preliminares com os gravadores poderão ser realizados   para verificar a 

cobertura de detecção de frequências de sons e os raios de detecção,  uma vez que cada um 

dos ambientes de estudo apresentarão características particulares e há variações na faixa de 

frequência das vocalizações.  

As unidades autônomas serão fixadas a 300 m umas das outras para a 

independência das amostragens. Geralmente gravadores são fixados entre 100 e 400 m 

metros de distância entre si (Camargo 2011, Oliveira 2013, Alquezar e Machado 2015, 

Arellano 2016, Cerqueira e Aide, 2016), mas isto pode variar entre as fitofisionomias 

florestais e ambientes diferentes.  

Como neste trabalho será focada a diversidade total de espécies das áreas, os 

gravadores se localizarão no extrato médio da mata a fim de captar tanto sons de aves de 

sub-bosque quanto do dossel ou, dependendo do resultado dos testes preliminares, serão 

alocados em locais que melhor otimizem o registro da maioria das vocalizações 

específicas. 



As unidades autônomas de som serão programadas para gravar durante três horas 

contínuas a partir do nascer do sol. Durante este período será gravado 01 minuto de áudio a 

cada 10 minutos, totalizando 810 minutos de gravação para cada período de amostragem 

(considerando  as 45 áreas amostrais). Cada sítio amostral terá 18 minutos de gravação por 

campanha. 

Na análise de dados, para cada sítio amostral serão selecionados, aleatoriamente, 30 

minutos de gravação (arquivos sonoros de 1 min. de gravação) e então as espécies serão 

identificadas e organizadas em uma base de dados.   Para esta análise será usado o software 

ARBIMON (Sieve Analytics). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FINANCIAMENTOS OBTIDOS OU FONTES QUE PRETENDE PEDIR 

FINANCIAMENTO: 

 

 

No primeiro semestre de 2018 serão elaboradas propostas para obtenção de 

financiamento para a aquisição de equipamentos, principalmente gravadores autônomos 

(Song Meter SM4), que são os equipamentos principais e mais caros desta pesquisa. Neste 

caso as propostas serão direcionadas a : A Idea Wild (agência que fornece equipamentos de 

campo para pesquisas em países em desenvolvimento), Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado da Bahia (FAPESB), American Wildlife Research Foundation, British Ecological 

Society (BES) Bursaries, Conservation and Research Foundation, Global Environment 

Facility - Small Grants Programme,  Manomet Observatory - Kathleen S. Anderson Award; 

MO Birder's Exchange. Todas as instituições citadas auxiliam projetos de pesquisa sobre a 

biodiversidade em países emergentes e a última citada, prioriza trabalhos que abordam a 

fragmentação de habitats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ideawild.org/
http://www.fapesb.ba.gov.br/?page_id=219
http://www.fapesb.ba.gov.br/?page_id=219
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