
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO DA 

BIODIVERSIDADE  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidades de aves do sub-bosque em áreas de cultivo abandonado 

com diferentes idades de regeneração florestal 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Orientador/e-mail: José Carlos Morante-Filho/ jcmfilho9@hotmail.com 
 

Nome do Candidato/e-mail: Paula Caetano Costa/ paulacaetanocosta@outlook.com 

 

Nível/Ano de ingresso: Mestrado/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilhéus, dezembro de 2019  



RESUMO 

As florestas secundárias têm o potencial de amenizar os impactos sobre a biodiversidade 

causados pela fragmentação e perda de habitat de florestas primárias. Entretanto, ainda 

não é claro o quanto e como tais áreas podem manter a biodiversidade, especialmente 

nos trópicos. Diversos estudos apontam que a diversidade de espécies nativas em áreas 

abandonadas pode depender da idade da regeneração, características locais da vegetação 

e estrutura da paisagem. Além disso, algumas espécies animais podem acelerar o 

processo de regeneração, como é o caso das aves frugívoras e insetívoras, que 

desempenham o papel de dispersão de sementes e controle das populações de insetos 

herbívoros, respectivamente. Desta forma, o presente estudo tem como objetivo avaliar 

como a estrutura da comunidade de aves é afetada pela idade de regeneração e estrutura 

da vegetação local em áreas de cultivos abandonados. As aves serão amostradas a partir 

do método de redes de neblina em 20 áreas com diferentes idades de regeneração 

inseridas na Reserva Ecológica Michelin, na Mata Atlântica da Bahia. A partir dos 

resultados obtidos espera-se que a comunidade de aves seja afetada negativamente em 

áreas com menor idade de abandono baixa complexidade da vegetação, pois muitas 

espécies necessitam de habitats com características específicas para persistir. 

Considerando que as aves podem interferir no processo de regeneração de áreas 

degradadas devido às funções ecológicas que seus membros desempenham, buscamos 

compreender quais fatores ambientais são fundamentais para a estruturação das 

comunidades de aves, e portanto podem influenciar no funcionamento de áreas com 

diferentes idades de regeneração. 

  



INTRODUÇÃO 

 As florestas tropicais abrigam grande biodiversidade, mesmo seus habitats 

naturais sendo drasticamente alterados especialmente pela perda e fragmentação 

florestal (Dirzo & Raven, 2003; FAO, 2015; Fahrig, 2017). As atividades agrícolas e a 

exploração comercial devido às demandas da sociedade promovem continuamente a 

conversão dessas florestas em áreas de cultivo (Barlow et al., 2007). Tais mudanças no 

uso do solo juntamente com a alteração local do habitat remanescente podem, portanto, 

afetar a manutenção da biodiversidade nessas paisagens antrópicas (Wrigth, 2010; 

Haddad et al., 2015, Dirzo et al., 2014). Desta forma, as florestas tropicais se tornaram 

ambientes com alta prioridade na implementação de estratégias para conservação, 

principalmente devido seu elevado endemismo e diversidade de espécies que são 

ameaçadas em decorrência da crescente taxa de desmatamento (Dirzo & Raven, 2003; 

Wrigth & Muller-Landau, 2006). 

 Diversos estudos têm documentado que a perda e fragmentação de florestas 

primárias podem ser compensadas através do reflorestamento e/ou regeneração natural 

de remanescentes florestais altamente perturbados ou áreas de cultivos abandonadas 

(Dent & Wrigth, 2009). Conforme os estágios da sucessão florestal avançam, a riqueza 

de espécies vegetais e animais aumentam, e isso gera um incremento na complexidade 

local, alterando consequentemente a composição das espécies (Chazdon et al. 2009; 

Chazdon, 2012). Por exemplo, estudos (Marsden et al., 2001; Zurita et al., 2006; 

Borges, 2007; Casas et al., 2016; Edwards et al., 2015, 2017) que avaliaram diversos 

parâmetros da estrutura das comunidades de aves, como riqueza, abundância, 

composição e diversidade, em áreas perturbadas observaram que as comunidades de 

aves em florestas primárias são mais semelhantes a fragmentos florestais secundários ou 

áreas em estágios mais avançados de regeneração do que quando comparada a 

plantações agrícolas ou em áreas com menor tempo de abandono (Dent & Wrigth, 

2009). 

 Muitas espécies de aves são extremamente sensíveis às mudanças do habitat e 

possuem diferentes capacidades de colonizar e se manter em ambientes alterados, 

especialmente devido as suas necessidades ecológicas (Gray et al., 2007; Morante-Filho 

et al., 2016). Por exemplo, grandes frugívoros florestais e insetívoros de sub-bosque são 

direta e negativamente afetados pelas alterações no habitat, pois necessitam de 

características florestais específicas para persistirem, como remanescentes florestais 

com alta complexidade estrutural, e especialmente inseridos em paisagens com alta 

quantidade de cobertura florestal (Lyndenmayer et al., 2006; Morante-Filho et al., 2015; 

2018). Portanto, a ausência desses grupos ecológicos de aves em áreas perturbadas pode 

retardar o processo de regeneração florestal, uma vez que seus membros desempenham 

importantes papeis ecológicos, como a dispersão de sementes e o controle das 

populações de insetos (Sekercioglu, 2006). 

 Baseado no exposto acima, áreas em regeneração florestal têm grande potencial 

para a conservação da biodiversidade, considerando que a quantidade de remanescentes 

florestais nos trópicos é baixa e continua sendo reduzida de forma acentuada ao longo 

dos anos (Wrigth & Muller-Landau, 2006; Dent & Wrigth, 2009; Ribeiro et al., 2009). 

Entretanto, ainda é necessário compreender como ocorre o processo de estruturação das 

comunidades em áreas em regeneração e quais fatores ecológicos podem ajudar a 

manter a biodiversidade em tais áreas. 

 



OBJETIVOS  

Objetivo geral:  

 

Avaliar como a idade da regeneração florestal e a estrutura da vegetação local em áreas 

abandonadas de plantio de seringa (Havea brasiliensis) afeta a estrutura da comunidade 

de aves.  

 

 

Objetivos específicos:  

 

 Aferir e comparar a riqueza, abundância e composição de aves em áreas com 

diferentes idades de regeneração. 

 

 Verificar se mudanças na estrutura da vegetação entre áreas com diferentes idades de 

regeneração afetam a estrutura das comunidades de aves. 

 

METODOLOGIA  

Área de estudo 

 O estudo será realizado na Reserva Ecológica Michelin (REM; 13°50' S, 39°10' 

W) localizada entre os municípios de Igrapíuna e Ituberá, no estado da Bahia, Brasil. A 

reserva é uma área de 3096 ha formada por diferentes ambientes de Mata Atlântica 

como restinga, manguezal, estuário, fragmentos remanescentes de floresta ombrófila 

densa (Rocha-Santos & Talora, 2012; Flesher & Laufer, 2013; Oliveira & Bastos, 

2014). Os três grandes fragmentos florestais da REM ocupam 1800 ha e são 

entremeados por plantações de seringueira (Havea brasiliensis). As florestas da REM 

passaram por diferentes perturbações durante longo período de tempo, 

consequentemente a maior parte da floresta é secundária em diferentes estágios de 

regeneração com pequenas machas de florestas intactas nos locais mais íngrimes 

(Rocha-Santos & Talora, 2012; Flesher & Laufer, 2013). A paisagem leste da reserva é 

composta por plantações de seringueira, cacau e banana; ao sul, sudoeste e norte estão 

localizadas propriedades de pequenos proprietários, nas quais têm cultivo de árvores 

mistas e pequenos fragmentos florestais; e no noroeste está localizado o maior 

fragmento florestal da região (Flesher & Laufer, 2013). O clima da região é tropical 

úmido do tipo Af (classificação de Köppen), a temperatura média anual é de 24,8 °C e a 

precipitação média varia de 1800 a 2.000 mm por ano (Rocha-Santos & Talora, 2012).  

 Dentro da REM serão selecionados 20 sítios amostrais, sendo 16 destes inseridos 

em plantações de seringa abandonadas com diferentes idades de regeneração e 4 sítios 

em remanescentes florestais em estágio avançado de regeneração.  

Dados da estrutura da vegetação 

 Em cada sítio amostral serão estabelecidas 4 de parcelas de 20 x 4 m, próximo 

aos locais de amostragem de aves e com distância de pelo menos 50 m entre si. Dentro 

de cada parcela serão registradas todas as plantas no sub-bosque com 50 a 200 cm de 

altura e todas as árvores com diâmetro acima do peito (DAP) ≥ 5 cm. Além disso, será 

estimadoo percentual de abertura do dossel através de 10 fotografias hemisféricas com 

lente olho de peixe, onde a câmera estará disposta a 1,5 m de distância do solo. Todas as 



variáveis locais coletadas serão utilizadas como proxy da estrutura vegetação (Rocha-

Santos et al. 2016). 

Amostragem das aves 

 A amostragem das aves será realizada pelo método de redes de neblina (Bibby et 

al. 1992) durante duas campanhas de campo distribuídas no período de dezembro de 

2019 a julho de 2020. Serão alocadas 10 redes de neblina (12 m de comprimento, 2,5 m 

de altura, 31 mm de malha) de forma linear em cada sítio amostral, totalizando 120 

metros de comprimento. As redes serão abertas entre às 6h e 12 h e entre às 13 h e 17 h 

e revisadas a cada 20 minutos durante três dias consecutivos, totalizando 30h de 

amostragem por sítio em cada campanha. A rede de neblina é uma técnica amplamente 

utilizada na amostragem de aves do sub-bosque, pois detecta melhor aves inconspícuas, 

forrageiras do solo e aves que cantam pouco quando comparado a pesquisas auditivas 

ou visuais. 

 A nomenclatura científica das aves capturadas seguirá o Comitê Sul-Americano 

de Classificação (Remsen et al., 2014). As aves capturadas serão identificadas e 

marcadas com material atóxico com o intuito de não haver recontagem do espécime em 

dias subsequentes de amostragem. O processamento dos espécimes será baseado nas 

recomendações do Manual de Anilhamento de Aves Silvestre (2004). 

ANÁLISE DOS DADOS 

 A riqueza (número de espécies) e abundância (número de indivíduos) serão 

consideradas como a soma total em cada sítio de amostragem durante as duas 

campanhas de campo. Inicialmente nós realizaremos uma análise de Escalonamento 

Multidimensional Não-Métrico (NMDS), utilizando o índice de Bray-Curtis, para 

descrever a composição de espécies de aves de cada sítio. Utilizando modelos lineares 

generalizados nós iremos avaliar o efeito da idade de regeneração e das variáveis locais 

da vegetação sobre a riqueza, abundância e composição (eixo 1 do NDMS) de aves. 

Todas as análises serão realizadas no programa R (R Core Team, 2018).  

IMPACTOS DO ESTUDO PARA A CONSERVAÇÃO 

 Este estudo contribuirá com dados sobre como diferentes espécies de aves, 

inclusive espécies ameaçadas de extinção da Mata Atlântica, podem ocorrer em áreas 

com diferentes idades de regeneração e sobre quais características locais da vegetação 

podem ser determinantes para a estruturação das comunidades de aves em tais locais. 

Ainda, ao identificarmos as espécies presentes em cada sítio amostral será possível 

aferir se tais espécies podem auxiliar no processo de regeneração, através de papéis 

ecológicos desempenhados por elas. Por exemplo, aves frugívoras e insetívoras de sub-

bosque podem atuar respectivamente na dispersão de sementes e controle das 

populações de insetos herbívoros, funções estas que interferem diretamente no 

recrutamento e estabelecimento de novas espécies de plantas. Estes resultados 

contribuem na identificação de áreas em regeneração importantes para a conservação 

das aves e, ainda acrescenta informações para futuras discussões da regeneração 

florestal na conservação da biodiversidade. 

 Além disso, a partir dos resultados obtidos pretendemos realizar palestras e/ou 

atividades de educação ambiental com os agricultores locais com o objetivo de destacar 

importância de tais áreas para a conservação das aves, bem como das aves para a 



regeneração florestal. Demonstrando por exemplo, que as aves podem ser importantes 

predadores de insetos prejudiciais ao seringal e sua produtividade; que a presença de 

algumas espécies de aves evidencia ambientes preservados e consequentemente que a 

regeneração de tais áreas está auxiliando na conservação da biodiversidade. 
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