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RESUMO 

 
A perda e fragmentação florestal são os principais responsáveis por distúrbios ambientais 

que afetam a diversidade de aves nos ecossistemas terrestres levando muitas espécies a extinções 

locais. Neste contexto, o presente estudo tem como objetivo investigar de que forma a perda de 

floresta afeta os processos funcionais exercidos (e.g., dispersão e predação de artrópodes) por 

aves frugívoras e insetívoras. Este estudo será conduzido em 20 paisagens com diferentes 

quantidades de cobertura florestal (6-85%) na floresta Atlântica brasileira do sul da Bahia. Em 

cada paisagem será realizada a amostragem da comunidade de aves utilizando 10 redes de 

neblina (12 m de comprimento) dispostas em uma linha reta (~120 m). Para analisar a dieta das 

espécies será feita a administração oral de tártaro emético para a coleta de material regurgitado, 

além de amostras fecais. Os invertebrados em arbustos serão coletados a partir da técnica de 

“branch-clipping”. Para a captura dos invertebrados de serapilheira serão utilizados pitfalls. As 

amostras do conteúdo estomacal, fezes e invertebrados serão identificadas ao menor nível 

taxonômico possível. Também será avaliada a disponibilidade de frutos e utilizado dados sobre as 

características da vegetação local. Espera-se que com a mudança na composição de espécies de 

aves frugívoras e insetívoras entre os sítios amostrais, alguns processos ecológicos (e.g., 

dispersão e controle de artrópodes) sejam alterados ou perdidos. Esse estudo visa avaliar de que 

forma a perda de floresta e de espécies pode afetar as funções ecológicas exercidas por elas, 

possibilitando estratégias de conservação mais eficientes para a manutenção das florestas 

tropicais. 

 

Palavras-chave: artrópodes, dispersão de sementes, função ecológica, floresta Atlântica, 

paisagens antrópicas, predação. 

 
INTRODUÇÃO  

 

As alterações do uso da terra mediante as atividades humanas têm transformado florestas 

contínuas em diversos fragmentos florestais rodeados por uma matriz inóspita como pastagens, 

plantações ou áreas urbanas (Haddad et al. 2015; Laurance et al. 2014; Melo et al. 2013). Como 

resultado, as florestas enfrentam mudanças marcantes na sua composição de espécies, sendo que 

em fragmentos florestais as espécies que compõem a fauna se tornam mais vulneráveis à 

perturbação (Andren 1994; Pardini et al. 2009; Fahrig 2013), pois necessitam se deslocar através 



da matriz para alcançar outro fragmento à procura de recurso (Banks-Leite et al. 2010). Além 

disso, a perda de espécies sensíveis pode ser compensada pela proliferação de espécies adaptadas 

às perturbações em fragmentos florestais inseridos em paisagens antrópicas (i.e dinâmica 

compensatória) (Supp & Ernest 2014; Morante-Filho et al. 2015b).  

Essas mudanças na composição de espécies nos fragmentos florestais são ocasionadas em 

grande parte pela penetração dos efeitos de borda, que podem alterar as condições 

microclimáticas (por exemplo, temperatura e umidade) muitas vezes alterando a estrutura da 

vegetação local (Cerboncini et al. 2015; Prieto et al. 2014). Alguns estudos apontam que as 

bordas da floresta fornecem uma maior produtividade de frutos, sementes e néctar em 

comparação ao interior da floresta (Rodewald et al. 2004). Contudo a maioria dos estudos 

demonstram efeitos negativos da formação de bordas sobre as comunidades de plantas e animais 

(Gimenes & Dos Anjos 2003; Burgess et al. 2006). Um dos efeitos negativos, é que a maior 

incidência de luz nas bordas das florestas acaba ressecando mais o solo afetando principalmente 

invertebrados da serapilheira e do solo (Didham et al. 1977; Sekercioglu et al. 2002). 

As aves estão entre os mais diversos grupos de vertebrados das florestas tropicais e estão 

envolvidas em processos ecológicos importantes, como o controle de artrópodes, polinização e 

dispersão de sementes (Sekercioglu 2006). No entanto, a diversidade de aves, muitas vezes 

diminui com a perda e a fragmentação de floresta em escala de paisagem (Bregman et al. 2014; 

De Coster et al. 2015; Morante-Filho et al. 2015a), sendo principalmente afetadas aves frugívoras 

e insetívoras (Sekercioglu et al. 2002, 2004; Morante-Filho et al. 2015a). As aves insetívoras de 

sub-bosque, em geral, tem alta especificidade pelo hábitat, possuem baixa mobilidade e são 

espécies que preferem o interior da floresta (Sekercioglu et al. 2002). Ao contrário aves 

frugívoras se movem diariamente em busca de frutos, um recurso geralmente sazonal, ao passo 

que, essas aves também procuram forragear em locais com maior cobertura florestal tentando se 

proteger (Carrara et al. 2015; Martínez & García, 2015). Entretanto, espécies frugívoras que 

possuem baixa capacidade de explorar ambientes antrópicos do entorno ou mesmo faixas da 

borda dos fragmentos são mais vulneráveis e sujeitas a extinções locais (Gimenes & Dos Anjos 

2003). Assim, com a perda de espécies mais sensíveis consequente dos distúrbios ambientais 

ocasionados pela redução da cobertura florestal, as funções desempenhadas por elas (e.g, 

dispersão e controle de artrópodes) também são susceptíveis a alterações ou até mesmo serem 

perdidas (De Coster et al. 2015; Sekercioglu, 2006).  



 

OBJETIVOS  

 
 Investigar de que forma a perda de cobertura florestal afeta a guilda de aves insetívoras e 

frugívoras e suas funções no ecossistema. Respondendo as questões abaixo e testando tais 

hipóteses:  

1. Quais são as espécies de aves frugívoras e insetívoras de sub-bosque de 

floresta? 

2. Quais são as espécies de plantas que estão sendo dispersas por aves 

frugívoras e quais são as Ordens e Famílias de artrópodes-presa que servem de 

alimento para aves insetívoras?  

3. A perda de espécies de aves frugívoras mediante a redução da cobertura 

florestal afeta a dispersão de sementes?  

4. A perda de espécies de aves insetívoras mediante a redução da cobertura 

florestal afeta o controle de artrópodes (abundância)?  

5. A mudança na composição de espécies de plantas e artrópodes-presa entre 

os sítios com diferentes porcentagens de cobertura florestal modifica a composição de 

aves? 

 

Morante-Filho e colaboradores (2015a) relataram na mesma região sul da Bahia, que 

espécies frugívoras e insetívoras são afetadas negativamente com a perda da cobertura florestal, 

ou seja, há uma mudança na composição de espécies de aves frugívoras e insetívoras com a 

redução da cobertura florestal. Partindo dessa assertiva, esperamos que exista uma alteração na 

dispersão de sementes em aspectos qualitativos e quantitativos devido à perda de dispersores, 

afetando a dispersão zoocórica e consequentemente ocorrendo um declínio dos recursos 

alimentares para as aves frugívoras reduzindo o potencial de regeneração das florestas através da 

dispersão. Além disso, a perda de aves insetívoras que atuam no controle de artrópodes-presa que 

servem de recurso para essas aves, pode ocasionar em um aumento na abundância de artrópodes 

em sítios com menor cobertura florestal. Em parte, a diferença na composição da avifauna entre 

os sítios com diferentes quantidades de cobertura florestal pode ser reflexo da disponibilidade de 

recursos que diverge entre esses sítios amostrais.  

 



JUSTIFICATIVA 
 

A Mata Atlântica é considerada internacionalmente como área prioritária para 

conservação devido ao seu elevado grau de biodiversidade e endemismo (Mittermeier et al. 

2005). Reconhecida como Sítio do Patrimônio Mundial Natural e Reserva da Biosfera pela 

UNESCO (Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura), atualmente a sua 

área ocupa menos de 7-14% da área original (CRA, 2004; Ribeiro et al. 2009). Com a mudança 

do código florestal brasileiro que reduz as áreas de reserva legal a 20% nas propriedades 

localizadas em regiões nas quais a floresta Atlântica se distribui a conservação desse domínio 

fitogeográfico se torna ainda mais crítica (Toledo et al. 2010).  

A maioria das espécies de aves que ocorrem, na Mata Atlântica brasileira, exigem uma 

quantidade alta de cobertura florestal (≥ 50%) na paisagem (Martensen et al. 2012; Morante-

Filho et al. 2015a), devido à sua alta especificidade pelo hábitat. Apesar de muitos estudos 

mostrarem os efeitos negativos que a perda e fragmentação florestal causam sobre a diversidade 

de espécies (Murphy & Romanuk, 2014; Valiente-Banuet et al. 2015), ainda há uma má 

compreensão de como os processos funcionais como dispersão, polinização e predação de 

invertebrados são afetados com a redução e fragmentação das florestas (Bregman et al. 2014; 

Mitchell et al. 2015; Valiente-Banuet et al. 2015).  

Em algumas florestas tropicais estima-se que até 90% das espécies de árvores são 

dispersas por animais, como aves e mamíferos (Fleming et al. 1987; Markl et al. 2012). Esses 

animais desempenham um papel importante no processo de dispersão, onde as sementes são 

removidas da planta progenitora para distâncias onde a predação e competição pode ser menor 

(Jordano et al. 2006), assim, aumentando a probabilidade de recrutamento de plântulas e 

promovendo o fluxo gênico (Jordano et al. 2006). Portanto, a perda de dispersores pode afetar a 

regeneração de plantas e estrutura da floresta, com mudanças nas características fenotípicas e 

genéticas das espécies de plantas (Galetti et al. 2013; Sekercioglu 2006). Outros estudos relatam 

a importância das aves insetívoras como reguladoras de populações de artrópodes herbívoros 

(controle top-down), sendo que a diminuição na abundância e na diversidade de aves em um 

hábitat específico pode vir a desencadear efeitos em cascata trófica aumentando as taxas de 

herbivoria foliar, devido ao aumento das populações de artrópodes herbívoros (Terborgh et al. 

2001; Ruiz-Guerra et al. 2010), podendo afetar até a dinâmica populacional de plantas (Sanz 

2001). 



A identificação de quais espécies de aves que são afetadas e se as funções ecológicas 

exercidas por essas espécies sofrem alguma alteração com a perda e fragmentação florestal é 

muito importante. O nível de redundância funcional entre as espécies de aves da Mata Atlântica 

(Magnago et al. 2014), principalmente na região sul da Bahia, ainda não é muito claro  (Morante-

Filho et al. 2015a), sendo necessário que mais estudos sejam realizados para compreender como 

o declínio e a substituição de espécies pode levar a alteração ou perda desses processos (e.g., 

dispersão e predação de artrópodes) (Sekercioglu 2012, 2006; Valiente-Banuet et al. 2015). 

Portanto estudos que levantem tais informações são de suma importância para preencher lacunas 

do conhecimento e possibilitar o desenvolvimento de estratégias de conservação mais eficientes 

para a manutenção dos processos ecológicos prestados por aves frugívoras e insetívoras podendo 

garantir a funcionalidade das florestas tropicais em longo prazo (Sekercioglu et al. 2007). 

 

METODOLOGIA OU MATERIAL E MÉTODOS 

Local de estudo  

Este estudo será realizado na floresta Atlântica da região sul da Bahia, Brasil. A região é 

composta por florestas nativas em diferentes estágios sucessionais, plantações de cacau 

sombreado (Theobroma cacao) e seringueira (Hevea brasiliensis), e áreas dedicadas à 

silvicultura, como Eucalyptus sp. A vegetação dominante é classificada como floresta de planície 

úmida (Oliveira‐Filho & Fontes 2000), com dossel entre 25-30 m e árvores emergentes atingindo 

40 m (Thomas et al. 1998). As epífitas são abundantes, bem como as samambaias, bromélias e 

cipós, e a flora local apresenta altos níveis de endemismo (Thomas et al. 1998). A temperatura 

média anual é de 24 °C com precipitação média de 2.000 mm/ano. Apesar de ocorrer um período 

mais seco a partir de dezembro a março, sendo a sazonalidade pouco definida na região (Mori et 

al. 1983). 

Mapeamento e desenho amostral 

Foram analisadas imagens de satélite especificamente adquiridas (QuickBird e 

WorldView, a partir de 2011) ou disponíveis (RapidEye, 2009-2010) para a região. Após o 

reconhecimento do uso da terra, foi desenvolvido um mapa de uso do solo de 3500 km² na escala 

de 1:10.000, o qual é adequado para identificar fragmentos florestais baseado em inspeção visual 

de diferentes cores, textura, formato, localização e contexto. Os fragmentos foram delimitados 



como polígonos e mapas digitais foram criados utilizando o software ArcGIS (10.2). Os 

polígonos foram classificados em diferentes tipos de florestas conforme IBGE (2006). 

Com base nesse mapeamento foram previamente selecionados 48 potenciais sítios 

amostrais localizados dentro de fragmentos florestais. Estes sítios amostrais abrangem os 

municípios de Belmonte, Una, Santa Luzia e Mascote. As coordenadas do centro da área de 

amostra são 15 ° 28'S e 39 ° 15'W. Na escala regional, houve um gradiente de cobertura florestal 

norte-sul (Fig.1). 

Para caracterizar a paisagem, a porcentagem de cobertura florestal foi quantificada dentro 

de uma raio de 2 km (aproximadamente 13 km2) a partir do centro de cada sitio amostral, 

utilizando o ArcGIS, abrangendo apenas as áreas de floresta nativa. Com base nessa 

categorização foram selecionados aleatoriamente 20 sítios amostrais abrangem uma ampla 

variação da quantidade de cobertura florestal, 6-85% (Fig.1).  

 

Fig. 1 Mapa da área de estudo: Distribuição espacial dos 20 sítios de amostragem com o percentual de 

cobertura florestal (área cinza) dentro do raio de 2 km.  



Amostragem de aves 

Para a amostragem de aves do sub-bosque será utilizado o método de redes de neblina 

(Karr 1981). Em cada sítio amostral (n = 20), serão alocadas 10 redes de neblina (12 m de 

comprimento, 2.5 m de altura, 31 mm de malha) dispostas em uma linha reta a (~75 m) da borda, 

e sempre que possível seguirá o nível do relevo (Banks-Leite et al., 2010). As redes serão abertas 

ao amanhecer (06:00 h) e fechadas ao fim da tarde (17:00 h), ao longo de 5 dias por sítio, 

totalizando 55 horas/rede. As redes serão checadas a cada hora e fechadas sempre que houver 

chuva (Bibby et al. 1992). As aves capturadas serão identificadas seguindo a ordem sistemática e 

nomenclatura científica do Comitê sul-americano de classificação  (Remsen et al., 2014) e dados 

biométricos medidos como o peso e tamanho do corpo (Cooper et al. 2015; Thornton & Fletcher 

2013). As aves amostradas serão marcadas individualmente com anilhas que serão solicitadas ao 

Centro Nacional de Pesquisa para a Conservação de Aves Silvestres - CEMAVE. As aves serão 

classificadas em guildas tróficas através de literaturas específicas (Karr et al. 1990, Sick 1997). 

 

Dieta de aves 

Para a amostragem do conteúdo estomacal, as aves serão induzidas a regurgitarem por 

meio da administração oral de tártaro emético (solução a 1,5% de antimônio e potássio tártaro, 

0,8 ml / 100 g), através de um tubo de plástico (1,5 mm) flexível ligado a uma seringa com (1 

cm³ de diâmetro) (Morrison et al. 1990; Poulin et al. 1994). Após a administração da solução, as 

aves serão colocadas em uma caixa coberta por 15 minutos para regurgitarem e se recuperarem 

do processo (Johnson et al. 2002). As aves recapturadas durante o mesmo período de amostragem 

não serão avaliadas, para evitar o estresse e possíveis mortes (Mestre et al. 2010). Muitas aves 

também defecam quando são retiradas da rede de neblina ou durante a tomada dos dados, as 

amostras fecais serão depositadas em pequenos frascos contendo álcool (70%) e serão analisadas 

posteriormente com o material regurgitado via microscópio em busca de identificar possíveis 

restos de artrópodes, frutos e sementes (Chapman & Rosenberg, 1991; Sekercioglu et al. 2002).  

 

Amostragem de invertebrados 

Serão sorteados 40 arbustos por sítio amostral, com altura entre 50-130cm e diâmetro na 

altura do peito maior que 1cm (Ruiz-Guerra et al. 2011), para  realizar a amostragem de 

invertebrados de folhagem empregando a técnica de “branch-clipping”, um método que consiste 



em podar ramos de árvores ou arbustos envolvidos em sacos de coleta (40 x 60 cm), capturando 

invertebrados que estão na folhagem (Cooper & Whitmore, 1990; Morrison et al. 1990). Para a 

captura dos invertebrados de serapilheira serão utilizadas armadilhas de solo (pitfalls), feitos com 

potes de plástico (10 cm diâmetro e 15 cm de comprimento), estes, serão enterrados até o nível da 

superfície do solo e será adicionada uma solução (20 ml) de água e detergente inodoro (10%) em 

cada pitfall (Haugaasen et al. 2003). As armadilhas serão distribuídas aleatoriamente ao longo das 

redes de neblina em ambos os lados mantendo uma distância mínima de 10 m para evitar o 

pisoteio na serapilheira onde as armadilhas serão alocadas, em um total de 60 pitfalls por sítio 

amostral. As armadilhas permanecerão abertas durante todo o período de amostragem das aves, 

sendo cobertas após o encerramento das atividades de coleta, para se evitar a captura de 

invertebrados noturnos. Os invertebrados coletados serão condicionados em álcool (70%), 

posteriormente em laboratório serão transferidos para placa de Petri, contados, identificados e 

classificados de acordo com a literatura (McGavin 2000) até o menor nível taxonômico possível e 

tomado medidas de peso seco de todos os espécimes de cada sítio (Sekercioglu et al. 2002).  

 

Disponibilidade de frutos e características da vegetação 

Durante as amostragens de aves, serão tomados dados sobre a disponibilidade de frutos 

para a avifauna, estimando-se a abundância de frutos sub-bosque (ver Blake et al. 1990), 

contando todos os indivíduos que estão frutificando que apresentem frutos maduros e imaturos. 

Para isso, serão alocadas transecções paralelas (25 m) de cada lado das redes de neblina (~120 m) 

totalizando uma área de amostragem de 6.000 m² por sítio. Será utilizado um banco de dados já 

coletados dos sítios amostrais sobre a disponibilidade de frutos para a fauna e também exsicatas 

das espécies de plantas disponíveis no herbário da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) 

para a possível identificação das amostras de frutos e sementes presentes no conteúdo estomacal 

e nas fezes das aves. As características da vegetação como altura de árvores com (CAP ≥ 15 cm), 

altura do estrato da vegetação e densidade de arbustos, também estão disponíveis no banco de 

dados da REDE SISBIOTA e serão utilizados nas análises estatísticas. 
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