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RESUMO DA TESE 

 

 Essa tese teve por objetivo investigar como as características da matriz em 

paisagens fragmentadas influenciam na conectividade da mesma, focando na relação 

entre essas características e a comunidade de aves. Começamos questionando as relações 

de quantidade de área e fragmentação em paisagens com baixas porcentagens de habitat. 

Formulamos uma maneira simples e barata de obter medidas estruturais da matriz em 

paisagens fragmentadas, utilizando o Índice de Diferença Normalizada (NDVI) fomos 

capazes de extrair medidas de permeabilidade da matriz e heterogeneidade em várias 

escalas. Realizamos amostragens da comunidade de aves em 17 fragmentos florestais 

espalhados no estado de Goiás, dentro do bioma Cerrado para integrar as medidas da 

matriz a dados empíricos. Trabalhamos com medidas extraídas de uma paisagem em 

escala de 5 Km de buffer a partir do centroide do fragmento onde efetuamos as 

amostragens da avifauna. Subdividimos as espécies de aves em grupos funcionais 

agrupados de acordo com suas similaridade funcionais para obter melhores relações. 

Seguimos relacionando a permeabilidade a diferentes grupos de aves e demonstrando a 

aplicação dessa métrica. Demonstramos a importância da heterogeneidade em diferentes 

escalas para os diferentes grupos de aves, evidenciando a importância da escala local e a 

heterogeneidade dentro do habitat. Depois desses resultados ainda investigamos se a 

heterogeneidade contribuía para o aumento dos traços funcionais de aves nas paisagens 

fragmentadas. Decidimos também separar as espécies por grupos funcionais baseados na 

dependência florestal e testar a riqueza funcional de cada grupo em relação a 

heterogeneidade. O resultado dessas análises nos indicou inclinações das paisagens 

fragmentadas em relação a riqueza funcional. A permeabilidade da paisagem se mostrou 

uma medida importante tanto para conceitos em uma paisagem fragmentada quanto para 

os diferentes grupos funcionais de aves. De forma geral, as medidas da matriz exerceram 

grande influência sobre vários grupos funcionais, exibindo repostas diferentes. Fica 

evidente que a matriz tem uma influência grande sobre as espécies a ponto de facilitar a 

presença de várias espécies, mesmo em baixos níveis de habitat. As características como 

a permeabilidade e heterogeneidade influenciam a comunidade de aves de várias formas, 

tanto na diversidade taxonômica quanto funcional.  
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

No mundo todo, os ambientes naturais têm sido convertidos para os mais 

diferentes usos antrópicos (Foley, 2005; Newbold et al., 2015). Além de colocar muitas 

espécies nas listas de extinção, esses processos alteram as paisagens naturais, inserindo 

novos ambientes, diferentes daqueles naturais (Crooks et al., 2011; Fahrig, 2003; Fischer 

and Lindenmayer, 2007a; Gibson et al., 2011). No Brasil, muitos dos ecossistemas 

nativos sofreram grandes reduções de sua distribuição em função do uso antrópico. Os 

biomas Cerrado e Mata Atlântica estão entre os mais ameaçados no país, e grande parte 

das áreas que resistem, se encontram hoje imersos em áreas agriculturáveis e urbanas 

(Carvalho et al., 2009; Myers et al., 2000; Ribeiro et al., 2009). Dessa maneira, boa parte 

dos ambientes se encontram hoje sob a influência das consequências desse processo de 

fragmentação de habitats. 

A fragmentação de habitats pode ser definida como um processo no qual uma 

grande área contínua de habitat é dividia em fragmentos menores, podendo também haver 

perda de habitat e inserção de um ambiente diferente, a matriz (Fahrig, 2003). A matriz 

pode influenciar direta e ou indiretamente nos padrões de uso e movimentação dos 

organismos através das paisagens fragmentadas (e.g. Antongiovanni and Metzger, 2005; 

Cooney et al., 2015; Harper et al., 2008). Ela restringe a movimentação de indivíduos de 

algumas espécies, mas pode beneficiar o uso e ou movimentação de indivíduos de outras 

(Anderson et al., 2007; Cooney et al., 2015). Dessa forma, a matriz atua nas paisagens 

fragmentadas não como uma barreira, mas como um filtro ambiental para as espécies 

(Anderson et al., 2007; Zollner, 2000).  

Dois fatores são determinantes para a influência da matriz em “filtrar” as espécies 

em uma paisagem fragmentada: A estrutura da matriz, que influencia no efeito de bordas, 
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conectividade, permeabilidade, quantidade de tipos de matriz, etc. e as características das 

espécies que habitam as paisagens fragmentadas. A similaridade entre a matriz e o habitat 

nativo irá definir o quanto a matriz impede ou não os fluxos ecológicos (Antongiovanni 

and Metzger, 2005; Prevedello and Vieira, 2010; Ricketts, 2001; Volpato et al., 2010), e 

pode ser definido como a permeabilidade da mesma. Assim, quanto mais similar ao 

habitat fragmentado, mais espécies poderão usar e se movimentar pela matriz. A 

diversidade de tipos de matriz, ou a variação da estrutura dos ambientes que compõem a 

matriz também influenciam na presença e movimentação das espécies em paisagens 

fragmentadas (Benton et al., 2003; Stein, 2015; Watling et al., 2011). Se a paisagem e a 

matriz apresentam mais opções de ambientes, as chances de as espécies encontrarem 

algum tipo de matriz permeável deve aumentar. Além disso, espécies que conseguem 

obter recursos em diferentes tipos de matriz podem ser beneficiadas, seja utilizando de 

forma complementar ou sazonal (Anderson et al., 2007; Brady et al., 2011; Flynn et al., 

2009; Harper et al., 2008; Tubelis et al., 2004a).  

As espécies que são beneficiadas ou pouco afetadas pela matriz geralmente 

compartilham algumas características como dieta generalista, pouca especificidade de 

ambientes e grandes capacidades de dispersão (Anderson et al., 2007; Gascon et al., 1999; 

Harrington et al., 2001; Marvier et al., 2004). Por outro lado, as espécies que tem alta 

dependência de ambientes, como os florestais, tem dificuldades em utilizar ambientes 

perturbados ou diferentes como as bordas ou a matriz (Estavillo et al., 2013; Gascon et 

al., 1999; Watson et al., 2004). Considerando a necessidade de muitas espécies em buscar 

recursos através da paisagem, espécies capazes de atravessar a matriz possuem maiores 

chances de sobreviver em paisagens fragmentadas (Fahrig and Merriam, 1994; Harper et 

al., 2008; Stacey and Taper, 1992). Essa dicotomia entre espécies especialistas (habitat, 

alimentação, etc.) e espécies generalistas em paisagens fragmentadas quase sempre 
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resultam na extinção local de espécies especialistas e beneficiamento das generalistas 

(Estavillo et al., 2013; Gascon et al., 1999; Gimenes and Anjos, 2003; Leyequién et al., 

2010; Martensen et al., 2012; Sekercioglu, 2012).  

A eliminação de espécies em paisagens fragmentadas pode representar grandes 

perdas no funcionamento dos ecossistemas locais. A perda de espécies dispersoras de 

sementes por exemplo, pode comprometer a dispersão e perpetuação de espécies vegetais. 

Espécies de aves insetívoras por exemplo são tidas como sensíveis a fragmentação de 

habitats (Gray et al., 2007; Kennedy et al., 2010) e grandes perdas poderiam culminar em 

maiores populações de insetos atacando a vegetação. Apesar disso, existem indicações de 

que as substituição das espécies, pode não reduzir a diversidade funcional, apenas trocar 

as espécies que exercem as funções ecossistêmicas similares (De Coster et al., 2015). Por 

isso, as perdas das espécies devem ser observadas em diferentes escalas de biodiversidade 

a fim de se obter o espectro completo dessa influência. 

Apesar das separações e definições de espécies sensíveis e não sensíveis à 

fragmentação de habitats e a matriz, ainda é muito difícil dizer exatamente qual o 

gradiente de uso do espaço das espécies em paisagens fragmentadas. As espécies tem 

relações diferenciadas com as diferentes estruturas da matriz e provavelmente conseguem 

identificar um gradiente ambiental (Hansbauer et al., 2010). Nem sempre o habitat de 

determinada espécie será toda a extensão do fragmento nativo na paisagem (Almeida-

Gomes et al., 2016) da mesma forma que a matriz também pode contabilizar como parte 

do habitat (Anderson et al., 2007; Harper et al., 2008). Por isso, abordagens binarias de 

habitat e não habitat podem ter um resultado deficiente ao tentar identificar como as 

paisagens fragmentadas e a matriz filtram as espécies. A utilização de uma abordagem 

que permita calcular o valor de cada estrutura da paisagem para as espécies, pode tornar 
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possível estimar a qualidade tanto dos habitats quanto da matriz em uma paisagem 

fragmentada.  

Nessa tese trazemos uma proposta de identificação da estrutura da paisagem 

através do uso do Índice de Diferença Normalizada (NDVI). O NDVI é um índice 

calculado com o uso de imagens de satélite, a qual permite estimar o grau de estrutura 

vegetacional. O índice é calculado utilizando-se da reflectância emitida pela clorofila da 

flora presente no solo. O resultado do cálculo varia de -1 a 1, onde 1 representaria a 

máxima reflectância, ou seja, maior estrutura vegetal. Esse cálculo é realizado para cada 

pixel presente na imagem de satélite, e nos permite mensurar várias características das 

paisagens analisadas. Nesse trabalho nos focamos em identificar a permeabilidade das 

paisagens (a similaridade entre a estrutura do habitat e da paisagem circundante) e a 

heterogeneidade da paisagem (media em vários níveis, do fragmento de habitat, dos tipos 

de cobertura do solo e da paisagem total). Com essas variáveis conseguimos demonstrar 

como as paisagens fragmentadas do bioma Cerrado filtram espécies de aves tanto no nível 

taxonômico quanto no funcional. O objetivo geral da tese é investigar as relações das 

características da matriz em paisagens fragmentadas, tanto em relação a outros elementos 

das paisagens, quanto a presença de espécies de aves do bioma Cerrado. Nos focamos em 

discutir se a variação da permeabilidade e heterogeneidade das paisagens fragmentadas 

estão causando uma substituição de espécies especialistas por generalistas em ambientes 

florestais do bioma Cerrado. Para isso, a tese foi estruturada em três capítulos: 

Capitulo I – No primeiro capítulo focamos nas relações da permeabilidade da 

paisagem com outras características da paisagem e com as espécies de aves. Primeiro, 

investigamos a relação da permeabilidade das paisagens fragmentadas com outras duas 

métricas importantes que remetem a diferentes consequências do processo de perda e 

fragmentação de habitats, a quantidade de área de habitat e o número de fragmentos de 
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habitat na paisagem. Depois, testamos se a permeabilidade das paisagens influencia na 

riqueza de espécies dentro de grupos funcionais de aves, buscando entender se baixos 

valores de permeabilidade favorecem a presença de grupos mais generalistas. 

Encontramos uma relação positiva da permeabilidade com o número de fragmentos na 

paisagem, indicando que a configuração dos habitats pode ter mais importância nas 

paisagens fragmentadas do Cerrado. Os resultados também apontaram relações da riqueza 

total de aves e de vários grupos funcionais com a permeabilidade da paisagem. 

 Capítulo II – Neste capítulo estudamos a influência da heterogeneidade nas 

paisagens fragmentadas. Estimamos a heterogeneidade para três níveis diferentes, para o 

fragmento florestal onde realizamos a amostragem, para duas classes de uso do solo na 

escala da paisagem (buffer de 5 km a partir do centroide do fragmento), áreas florestais e 

de cerrado (incluindo cerrado stricto sensu, campos e outros ambientes rasteiros) e para 

a escala da paisagem somando-se todos os elementos que a compõe. Testamos a relação 

da riqueza total de espécies e da riqueza de espécies dentro de vários grupos funcionais 

com a heterogeneidade em seus diferentes níveis. Encontramos várias relações para a 

heterogeneidade no nível do fragmento amostrado e dos ambientes de cerrado. A 

heterogeneidade da paisagem também foi importante para a riqueza de alguns grupos, 

mas em menor importância do que a heterogeneidade do fragmento amostrado. 

Capítulo III – Neste capítulo já em posse dos resultados dos dois anteriores, buscamos 

entender como a heterogeneidade no nível do fragmento e da paisagem influenciam na 

presença de traços funcionais de aves nas paisagens fragmentadas. Ainda fomos mais a 

fundo tentando compreender se a heterogeneidade nos dois níveis analisados contribui 

para aumentos do número de traços funcionais dos grupos não florestais, calculando a 

diversidade funcional para as espécies separadas em grupos por dependência florestal. 

Para mensurar a diversidade funcional da comunidade de aves, calculamos três medidas 
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a riqueza funcional (FRic), que é a representação do espaço funcional ocupado pelos 

traços da comunidade, a equitabilidade funcional (FEve) representando a distribuição dos 

traços segundo a abundancia das espécies pelas comunidades e a divergência funcional 

(FDiv) que reflete a diferença entre concentrações de espécies com traços de alto valor. 

A riqueza funcional da comunidade de aves foi influenciada tanto pela heterogeneidade 

na escala do fragmento quanto na da paisagem. Quando filtramos para as espécies com 

dependência florestal, somente a riqueza funcional das espécies semidependentes 

florestais foi influenciada pela heterogeneidade do fragmento, nesse caso a 

heterogeneidade da paisagem não foi significativa.  
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CAPITULO I 

A permeabilidade da matriz importa para a riqueza de espécies em 

paisagens altamente fragmentadas 
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Resumo 

 

 Algumas teorias de limiares sugerem que em paisagens com menos de 30% de 

habitat nativo, fatores relacionados a fragmentação dos habitats são mais influentes a 

presença das espécies (Andrén 1994). Enquanto outra teoria recente, o habitat amount 

(Fahrig 2013) sugere que a quantidade de habitat em determinadas distâncias é mais 

influente. Essas teorias, no entanto, não consideram características da matriz, como a 

permeabilidade, que atuam como filtro para a presença e movimentação das espécies. 

Nosso objetivo aqui foi testar se a conectividade de paisagens altamente fragmentadas se 

relaciona com aspectos da quantidade de área (QA) como predito pela teoria do habitat 

amount (Fahrig 2013) ou a configuração dos habitats, expressa pelo número de 

fragmentos na paisagem (NF) como predito pela teoria de limiares de Andrén (1994). 

Para corroborar a importância das medidas de permeabilidade, testamos se a riqueza de 

espécies de aves por grupos funcionais pode ser explicada pela permeabilidade da matriz 

e não pela CA. Realizamos duas coletas (uma por estação climática) em 17 fragmentos 

de floresta estacional semidecidual dentro do bioma Cerrado através de redes de neblina 

e pontos de escuta, com duração de três dias. A paisagem foi classificada num buffer de 

5 Km a partir do centroide destes fragmentos. Utilizamos uma regressão linear múltipla 

para testar a relação da permeabilidade da matriz com QA e NF na paisagem e outra para 

testar se a presença das espécies pode ser explicada pela permeabilidade da matriz ou pela 

QA. A permeabilidade está relacionada a NF em paisagens com altos níveis de 

fragmentação e os grupos funcionais de aves, para os grupos de estratos de solo, 

frugívoros de solo e estratos intermediários e granívoros de solo e sub-bosque. 

Apresentamos aqui um método simples e eficaz de se medir a permeabilidade da matriz 

e demonstramos que em paisagens altamente fragmentadas, a configuração dos habitats 

exerce maior influência sobre a presença dessas espécies.  

Introdução 

  

Trabalhos que investigam os impactos da fragmentação de habitats, têm 

usualmente definido a matriz como o conjunto de elementos externos que circundam as 

manchas de habitat em uma paisagem fragmentada, podendo ser formada por ambientes 

antrópicos e ou naturais (e.g. Anderson et al., 2007; Cooney et al., 2015; Klingbeil and 
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Willig, 2016; Ricketts, 2001). A matriz atua como um filtro ambiental na paisagem 

fragmentada (Anderson et al., 2007; Zollner, 2000; Ricketts 2001), ao restringir a 

movimentação de indivíduos de algumas espécies e beneficiando o uso e ou 

movimentação de outros (Anderson et al., 2007; Cooney et al., 2015). A capacidade de 

dispersão de uma espécie em um ambiente fragmentado pode ser um dos principais 

fatores a determinar sua persistência nestas paisagens (Antongiovanni and Metzger, 2005; 

Harper et al., 2008; Stacey and Taper, 1992) onde a matriz tem uma grande influência 

sob os padrões de movimentação (Antongiovanni and Metzger, 2005; Harper et al., 2008). 

A influência da matriz está relacionada principalmente a permeabilidade da 

mesma, a qual pode ser definida como o nível de semelhança entre a estrutura da matriz 

e a do habitat ótimo de determinada espécie (Prevedello and Vieira, 2010). Tal como 

definida, a permeabilidade da matriz pode ser considerada um descritor integrado de alta 

eficiência em determinar a capacidade de uma espécie utilizar uma determinada matriz. 

(Cooney et al., 2015; Prevedello and Vieira, 2010; Ricketts, 2001; Volpato et al., 2010). 

Desse modo a movimentação nas paisagens fragmentadas está condicionada à relação 

entre as características intrínsecas de uma determinada espécie, como seu habitat ótimo e 

sua capacidade de dispersão, com as características estruturais da matriz, como 

heterogeneidade e permeabilidade (Anderson et al., 2007; Brady et al., 2011; Cassano et 

al., 2012; Ricketts, 2001). Para algumas espécies uma paisagem oferece condições para 

sua presença e permanência quando possui grande quantidade de habitat nativo (Estavillo 

et al., 2013; Michalski and Peres, 2007; Mortelliti et al., 2010), para outras a 

conectividade é um fator importante para garantir um habitat ótimo na paisagem (Cooney 

et al., 2015; Ricketts, 2001; Uezu et al., 2005) enquanto em outros casos a 

heterogeneidade em diferentes escalas (mancha de habitat, paisagem, etc.) contribui para 
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o quão favorável é a paisagem (Benton et al., 2003; Dunford and Freemark, 2005; Norris 

et al., 2008; Stirnemann et al., 2014; Watson et al., 2004).  

Espécies com hábitos generalistas tem facilidade em utilizar diferentes tipos de 

ambientes (Harrington et al., 2001), assim o uso da matriz pelas espécies é determinado 

por suas características individuais (Anderson et al., 2007; Cooney et al., 2015; Gascon 

et al., 1999). Essa maior plasticidade ambiental no uso de diferentes ambientes é uma 

habilidade que pode favorecer a sobrevivência de indivíduos em paisagens fragmentadas 

(Fahrig and Merriam, 1994; Harper et al., 2008; Stacey and Taper, 1992). Por outro lado, 

espécies especialistas e restritas a algum tipo ambiental são prejudicadas pelo processo 

de fragmentação e /ou por evitarem ambientes perturbados na paisagem fragmentada 

(Estavillo et al., 2013; Gascon et al., 1999). Esses fatores tem culminado em um padrão 

de extinção de espécies especialistas e sensíveis de paisagens fragmentadas e o 

beneficiamento das generalistas (Estavillo et al., 2013; Gascon et al., 1999; Sekercioglu, 

2012) 

A presença de várias espécies em paisagens fragmentadas tem sido caracterizada 

por estudos de limiares de perda de habitat (Andrén, 1994; Estavillo et al., 2013; Swift 

and Hannon, 2010). Os trabalhos com os limiares indicam que após a perda de 

determinada quantidade de habitat na paisagem os efeitos da fragmentação ficam mais 

evidentes e passam a se somar a influência da perda de habitat (Andrén, 1994). A 

fragmentação não necessariamente ocorre junto à perda de habitat, ocorre quando há 

separação do habitat e desconexão com alteração da conectividade (Leonore Fahrig, 

2003). Segundo simulação feita por Andrén (1994), a fragmentação só geraria 

consequências após a perda de 50 a 70% do habitat na paisagem para aves e mamíferos, 

quando há desconexão suficiente para afetar a percolação das espécies pelos habitats 

(Andrén, 1994; Gustafson and Parker, 1992). Os limiares encontrados para alguns grupos 
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como aves são similares aos valores encontrados por Andrén (1994), geralmente menor 

que 50% de habitat perdido (vide Swift and Hannon, 2010). No entanto, um problema 

comum de muitos trabalhos que tentam definir um limiar é a pouca atenção aos fatores 

inter-habitats, como a matriz e sua influência sobre os limiares. 

Nas paisagens fragmentadas, mesmo àquelas com altos níveis de fragmentação, 

as medidas de conectividade têm sido desacreditadas, sendo sugerido a substituição 

dessas mediadas pelo “habitat amount” (Fahrig, 2013). A hipótese do “habitat amount” 

ou quantidade de habitat prega que os efeitos do isolamento são uma combinação entre a 

quantidade de habitat na paisagem circundante e a distância da mancha foco (Fahrig, 

2013). Um dos problemas da teoria é que, apesar de ponderar a importância da matriz, 

ela não considera características da mesma como permeabilidade e heterogeneidade. 

Enquanto uma grande quantidade de evidências na literatura aponta para a alteração da 

requisição de áreas, capacidade de movimentação, abundância e riqueza dos organismos 

influenciada pelas características da matriz (Anderson et al., 2007; Antongiovanni and 

Metzger, 2005; Boscolo et al., 2008; Dunford and Freemark, 2005; Gascon et al., 1999; 

Harper et al., 2008; Ricketts, 2001; Uezu et al., 2005).  

As paisagens aqui estudadas apresentam baixas quantidades de habitat (menor que 

32%), por isso, segundo as simulações realizadas para limiares de fragmentação, aqui a 

conectividade deve exibir maior influência (Andrén, 1994). Baseado nessas estimativas 

iniciais e a definição da permeabilidade em uma paisagem, acreditamos que a 

configuração dos habitats pode desempenhar maior influência sobre a conectividade da 

paisagem, aqui expresso por permeabilidade da matriz, do que a quantidade de área de 

habitat na paisagem. Considerando que a permeabilidade da matriz é dentre outros fatores 

responsável pela maior conectividade em uma paisagem e está ligada diretamente com as 

características estruturais dos componentes espaciais e seus inter-habitats, nossos 
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objetivos incluem: Testar: 1. Em um mosaico de alta fragmentação, a configuração dos 

habitats seria mais influente do que a quantidade de área de habitat na paisagem para a 

permeabilidade da matriz? Como estas paisagens já perderam de 50 a 70% de seu habitat 

(Andrén 1994), esperamos que a configuração do habitat exiba maior importância na 

definição da permeabilidade do que o habitat amount. 2. A permeabilidade medida pela 

similaridade entre as estruturas do fragmento e da matriz explica a riqueza de aves 

distribuídas em grupos funcionais? Aqui buscamos demonstrar que a permeabilidade da 

matriz pode influenciar a distribuição de espécies nas paisagens fragmentadas. Para 

àquelas espécies de hábitos especialistas em relação ao uso do habitat e ou alimentação 

(como dependentes florestais e de solo), esperamos menor riqueza em baixas 

permeabilidades em função de sua dificuldade em utilizar ambientes diferenciados, como 

a matriz. Enquanto aquelas espécies de hábitos mais generalistas (como semidependentes 

florestais e onívoros) não devem ser afetadas por baixas permeabilidades na paisagem, 

pois utilizam com facilidade os ambientes antrópicos e diferentes.  

Metodologia 

Área de estudo 

O estudo foi realizado em 17 fragmentos florestais distribuídos pelo estado de 

Goiás, Brasil (Tabela 01). Os fragmentos estão inseridas dentro do bioma Cerrado, o qual 

se distribui pela porção central do Brasil ocupando uma área original de quase 23% do 

território brasileiro (Klink and Machado, 2005). O Cerrado possui padrões sazonais 

climáticos, com um período chuvoso (de outubro a março) e um seco (de abril a setembro) 

(Klink and Machado, 2005; Ratter, 1997). Esse bioma apresenta paisagens heterogêneas 

formando um mosaico natural entre ambientes campestres (campos limpo, sujo e rupestre, 

e cerrado stricto sensu), veredas (buritizais, áreas brejosas) e florestais (cerradão, floresta 

seca, mata de galeria) (Ribeiro and Walter, 1998). A região do Brasil na qual está 
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localizado o Cerrado, foi ocupada principalmente após os anos 60 com grandes incentivos 

à agricultura, transformando a região em uma das mais importantes para o agronegócio 

brasileiro (Mittermeir et al., 2005). Essa ocupação contribuiu para que este bioma esteja 

atualmente fragmentado (Carvalho et al., 2009; R. B. Machado et al., 2004; Myers et al., 

2000). Myers et al. (2000) incluiu o bioma como uma das áreas mais ricas e ameaçadas 

do planeta, apontando que somente 20% de áreas primárias do bioma ainda se 

encontravam preservadas. Enquanto outras estimativas apontam para a presença de 

aproximadamente 35% de área nativa no ano de 2004 (Ricardo B Machado et al., 2004). 

O avanço da agropecuária, da malha viária, da mineração e aumento populacional tem 

ameaçado o que ainda resta do bioma, com muitas espécies se encontrando ameaçadas de 

extinção. Essas características fazem do bioma uma área de urgente pesquisa para 

mensurar os efeitos da fragmentação de habitats e como as espécies têm sido afetadas.  

 

Tabela 01 – Localização dos 17 fragmentos florestais no estado de Goiás, nos quais foram 

amostrados a ornitofauna. 

Fragmento Município Latitude Longitude Área do 

fragmento (ha) 

1 São Miguel do 

Araguaia 

-13.3741 -50.0372 92,31 

2 São Miguel do 

Araguaia 

-13.4769 -50.2434 352,99 

3 Aruanã -14.5830 -50.8784 102,05 

4 Nova Crixás -14.5562 -50.4558 138,68 

5 Barro Alto -15.1017 -48.978 537,37 

6 Goianésia -15.5454 -49.2237 114,72 

7 Pirenópolis -15.8920 -48.9376 144,11 

8 Petrolina de Goiás -16.1669 -49.3605 253,83 

9 Moiporá -16.5110 -50.6581 222,53 

10 Luziânia -16.5717 -48.2145 174,39 

11 Silvânia -16.6318 -48.6669 142,92 

12 Silvânia -16.6987 -48.6176 109,68 

13 Palmeiras de Goiás -16.8221 -49.7828 107,12 

14 Guapó -16.9660 -49.5351 196,48 

15 Mineiros -17.9065 -52.9835 102,26 

16 Catalão -18.0461 -47.7186 196,85 

17 Catalão -18.1352 -48.0136 252,10 
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Delineamento amostral 

 

Nossas coletas foram realizadas em 17 manchas de floresta estacional 

semidecidual, os quais foram selecionadas a partir de dois filtros (Figura 01), sendo eles: 

1 – Tamanho e formato: Todos os fragmentos florestais presentes no estado de 

Goiás foram identificados utilizando um mapa de uso do solo disponibilizado pelo 

Ministério do Meio Ambiente para o ano de 2010 (http://siscom.ibama.gov.br). Após isso, 

calculamos a área e o índice de forma desses fragmentos (perímetro do fragmento 

dividido pela área ao quadrado, multiplicado por uma constante) utilizando o software 

Fragstats 4.3 (McGarigal et al. 2012). Deste resultado, foram selecionados os fragmentos 

que continham tamanho entre 100 ha e 400 ha e com índice de formato menor que 2;  

2 -Relação perda de área e fragmentação: Para os 206 fragmentos selecionados 

definimos a paisagem de entorno a partir de um buffer de 5 km calculado a partir do 

centroide de cada fragmento (Figura 02). Nessas paisagens calculamos a porcentagem de 

habitat e o número de fragmentos de habitat utilizando o software Fragstats 4.3 

(McGarigal et al. 2012). Essas métricas foram relacionadas com a finalidade de 

selecionarmos um conjunto de fragmentos que representassem um gradiente entre a perda 

de habitat e a fragmentação (Figura 03), evitando, no entanto, a correlação entre essas 

duas medidas. Essa seleção foi feita proporcionalmente por faixa do gradiente levando-

se em consideração o número total de fragmentos por quadrante. A ausência de paisagens 

com grande porcentagem de vegetação e muito fragmentadas, propiciou que partes do 

espectro de variação fossem menos amostrados.  

 

http://siscom.ibama.gov.br/
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Figura 01 – Representação da seleção de fragmentos florestais para a escolha dos 17 

fragmentos amostrados dentro do estado de Goiás, Brasil. 

 

 

 

 

Figura 02 – Localização dos 17 fragmentos amostrados no estado de Goiás – Brasil, e 

identificação das escalas e conceitos utilizados para obtenção das variáveis preditoras 

no trabalho. 
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Outras limitações na escolha dos fragmentos decorreram de discrepâncias 

observadas durante o processo de validação das amostras em campo. Nessa fase, 

encontramos alguns problemas como fragmentos que não existiam mais, fragmentos 

praticamente inacessíveis, proprietários que não nos permitiram acesso ao fragmento, 

entre outros. Em alguns pontos do gráfico a substituição de fragmentos se mostrou 

impossível, então realizamos outra seleção alterando apenas um dos critérios do primeiro 

filtro, o tamanho dos fragmentos. Por isso, também utilizamos alguns fragmentos com 

tamanhos entre 90 ha e 100 ha. Os fragmentos identificados na figura 03 são resultado do 

processo final dessa análise. 

 

 

 

Figura 03 – Distribuição dos fragmentos florestais (n = 209) de acordo com a 

porcentagem de área na paisagem pelo número de fragmentos de habitat na paisagem, 

presentes no estado de Goiás, Brasil. Aqui adicionamos os três fragmentos selecionados 

após a primeira filtragem, aqueles com área maior que 90 ha. 
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Coletas de dados 

 

As amostragens foram realizadas durante os anos de 2013 e 2014. Em cada 

mancha florestal efetuamos amostragens com duração mínima de 15 horas, diluídas em 

três dias de amostragem, sendo realizadas cinco horas a partir do nascer do sol.  As coletas 

foram realizadas por duas vezes em cada remanescente florestal, contemplando os dois 

períodos sazonais presentes no bioma Cerrado, estação chuvosa e seca.  

Foram utilizados dois métodos de amostragem, redes de neblina e ponto de escuta, 

por serem métodos complementares e que atendem ao objetivo de caracterizar a riqueza 

e abundância das espécies de aves nas manchas florestais. A amostragem com redes de 

neblina foi efetuada com o uso de 20 redes (12 x 2,5m, malha 30 mm), distribuídas em 

quatro blocos de cinco redes, distantes 200 m entre si, da borda para o interior do 

fragmento. Durante as amostragens, as redes foram vistoriadas a cada 30 minutos, as aves 

capturadas foram identificadas e tiveram seus dados bionômicos registrados. Além disso, 

cada indivíduo foi anilhado com anilhas metálicas fornecidas pelo Centro Nacional para 

a Conservação de Aves Silvestres – CEMAVE e posteriormente soltos (licença número 

36056-1). O método de pontos de escuta (Reynolds et al. 1980, Sutherland 1996, Bibby 

et al. 2000) foi realizado com a demarcação de seis pontos com distância mínima de 200 

m entre eles e das bordas dos fragmentos. Para evitar a influência de um ponto sobre o 

outro no registro das espécies, foi estipulado um raio de observação em cada ponto de 25 

metros (Sutherland 1996). Ao final, consideramos como a riqueza de espécies das 

manchas, as espécies registradas pelos dois métodos complementares. 

 

Formação dos grupos funcionais 
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As três categorizações dos grupos funcionais foram conduzidas da seguinte forma: 

1) guilda prevalecente e estrato ocupado adaptado de Wilis (1979), Motta-Júnior (1990) 

e Sick (1997); 2) estrato preferencial de forrageio seguindo Parker III et al. (1996) e, 3) 

dependência florestal de acordo com Silva (1995) (Tabela 02).  

 

Tabela 02 – Grupos funcionais utilizados para agrupar as espécies por suas similaridades 

ecológicas. 

GUILDA ADAPTADA Abreviação 

Carnívoro CAR 

Frugívoro de dossel FD 

Frugívoro de solo e estrato intermediário FSI 

Granívoro solo e sub-bosque GSSB 

Insetívoro de dossel IND 

Insetívoro intermediário INI 

Insetívoro solo INS 

Insetívoro sub-bosque INSB 

Nectarívoro NEC 

Onívoro dossel OND 

Onívoro sub-bosque ONSB 

Onívoro solo ONSO 

ESTRATO ABREV 

Solo ESO 

Sub-bosque ESB 

Intermediário EIN 

Dossel EDO 

DEPENDENCIAL FLORESTAL ABREV 

Dependente DFD 

Semidependente DFS 

Independente DFI 

 

 

Procedimentos analíticos 

Análises da paisagem 

Classificação da paisagem  
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As classificações do uso do solo utilizados para caracterizar as paisagens 

amostradas foram efetuadas com o uso de imagens do ano de 2014 do satélite Lansat 8 

disponibilizadas gratuitamente pela NASA (www.earthexplorer.gov). Foram utilizadas 6 

bandas (1,2,3,4,5,6) para a criação da imagem composta. Os fragmentos foco foram 

localizados nas imagens, e a partir de seus centroides delimitamos um buffer de 5 km. A 

classificação realizada neste buffer foi automática supervisionada, na qual utilizamos de 

amostras da própria imagem de satélite e validados em campo quanto ao uso do solo para 

extrapolar para todas as paisagens. As imagens apresentam resolução de 30 m, e foram 

classificadas a uma escala de 1:25.000 para a captação de amostras da paisagem. Foram 

consideradas todos os fragmentos que ocupavam mais que dois pixels (60 metros). O uso 

do solo foi classificado em quatro classes 1 – vegetação florestal; 2 – vegetações abertas 

(Cerrado stricto sensu, campo sujo, campo limpo); 3 – atividades agropastoris (milho, 

soja, cana-de-açúcar, pastagem); 4 – água. Com isso foi possível calcular várias métricas 

utilizando o software gratuito Fragstats 4.3 (McGarigal et al. 2012), no entanto nosso foco 

foi nas métricas de quantidade de área florestal e número de fragmentos presentes na 

paisagem.  

Permeabilidade da matriz 

 

A permeabilidade da matriz foi definida como a similaridade das características 

ambientais da matriz em relação a manchas de habitat estudadas (Prevedello e Vieira 

2010). Como variável que representasse as características ambientais foi utilizado o 

Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (acrônimo em inglês NDVI) calculado 

para cada pixel da paisagem. O NDVI é calculado fazendo-se uso de duas bandas do 

satélite Landasat 8 (4 e 5) e é a diferença entre os valores de reflectância encontrado para 

cada banda. Este índice reflete a produção de clorofila pela vegetação e tem sido utilizado 

http://www.earthexplorer.gov/


25 
 

como indicador da estrutura vegetacional (Pettorelli et al., 2005). O valor final do NDVI 

varia de -1 a 1, com 1 indicando maior presença de vegetação. Uma máscara de corte foi 

criada com a finalidade de separar os dados do NDVI do fragmento foco do restante da 

paisagem, considerada aqui como a matriz. 

  A medida de permeabilidade foi a porcentagem de similaridade entre os valores 

de NDVI dos pixels do fragmento foco e da paisagem. Ou seja, a porcentagem de pixels 

da paisagem cujos valores de NDVI se encontram entre os valores mínimo e máximo dos 

pixels do fragmento foco. (ver Figura 04). A forma de se calcular a permeabilidade pode 

também ser compreendida através da fórmula abaixo: 

𝑃 =
𝑁𝐼(𝑚𝑖𝑛𝐹,𝑚𝑎𝑥𝐹) ∗100

𝑁
 

Onde: 

P = Permeabilidade da paisagem 

𝑁𝐼(𝑚𝑖𝑛𝐹,𝑚𝑎𝑥𝐹) = Número de pixels da paisagem no intervalo entre o minF (valor mínimo 

de NDVI dentro do fragmento) e maxF (valor máximo de NDVI dentro do fragmento) 

𝑁 = Número total de pixels na paisagem 
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Figura 04 – Modelo hipotético exemplificando o cálculo da medida de permeabilidade 

da matriz utilizada nesse trabalho. 

 

 

Analises comprobatórias 

 

Para testar quais fatores das paisagens altamente fragmentadas, quantidade de área 

na paisagem ou a fragmentação da paisagem, influenciam na permeabilidade da matriz, 

conduzimos uma regressão linear múltipla. Essa análise pode ser considerada adequada 

já que nosso delineamento amostral foi desenvolvido de forma a garantir que a variação 

das duas variáveis independentes (quantidade de área e número de fragmentos) fossem 

independentes. Para testar se as medidas de permeabilidade explicam a riqueza de 

espécies dentro de grupos funcionais, nós realizamos regressão linear múltipla utilizando 

os valores de permeabilidade e a quantidade de área florestal na paisagem como preditoras 

para a riqueza de espécies dentro dos grupos funcionais. Nesse caso, descartamos a 

variável número de fragmentos na paisagem, por estar relacionada aos valores de 

permeabilidade das paisagens. Realizamos testes de pressupostos para os dados e os 
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resultados nos permitiram continuar com as análises. Em todas as análises, foram 

consideradas relações significativas aquelas que apresentaram p <0,05.  

 

Resultados 

 

Foram registradas 273 espécies de aves (Anexo 1) pelos métodos de redes de 

neblina e pontos de escuta. A quantidade de área florestal não influencia a permeabilidade 

da matriz em altos níveis de fragmentação (Figura 03), no entanto o número de 

fragmentos está positivamente relacionado à permeabilidade (Figura 04). A alta 

fragmentação das paisagens pode ser observada pelo alto número de fragmentos na 

paisagem, a paisagem menos fragmentada possui pouco mais de 100 fragmentos. As 

paisagens com mais de 200 fragmentos na paisagem exibiram altos valores de 

permeabilidade chegando a quase 100%. Os resultados corroboram nossa predição de que 

em paisagens altamente fragmentadas a configuração dos fragmentos deve ter maior 

influência para a conectividade do que a quantidade de área.  
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Figura 03 – Dispersão dos dados de permeabilidade em relação a quantidade de área 

na paisagem. A quantidade de área na paisagem varia bastante ao longo das amostras, 

no entanto a permeabilidade não exibe nenhuma relação com a medida.  
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Figura 04 – Relação encontrada entre a permeabilidade e o número de fragmentos de 

habitat na paisagem. Note que o número de fragmentos foi variável, e a paisagem 

menos fragmentada já apresentava pouco mais de 100 fragmentos.  

 

 Não encontramos relações entre a permeabilidade e quantidade de área florestal 

na paisagem pela riqueza total de espécies. Nos testes com a riqueza de espécies dentro 

dos grupos funcionais, a permeabilidade esteve relacionada aos frugívoros de solo e 

estratos intermediários (FSI – Figura 05), granívoros de solo e sub-bosque (GSSB – 

Figura 06) e espécies de estratos solo (ESO – Figura 07).  
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Figura 05 - Relações encontradas entre riqueza dentro do grupo funcional de frugívoros 

de estratos de solo e intermediários (FSI) e a permeabilidade das paisagens. 

 

 

Figura 06 - Relações encontradas entre riqueza dentro do grupo funcional de granívoros 

de solo e sub-bosque (GSSB) e a permeabilidade das paisagens. 
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Figura 07 - Relações encontradas entre riqueza dentro do grupo funcional de espécies 

de estratos de solo (ESO) e a permeabilidade das paisagens. 

 

 

Discussão 

 

 Os resultados confirmam nossa expectativa baseada na teoria de limiares de que 

em paisagens com área de habitat abaixo de 30%, fatores que envolvem as consequências 

da fragmentação como o número de fragmentos em uma paisagem devem ser mais 

importantes para a determinação da permeabilidade do que a quantidade de área florestal. 

Nossa medida de permeabilidade se mostrou de simples aferimento e efetiva, sendo 

explicada por características da paisagem e sendo responsável pela variação na riqueza 

de grupos funcionais de aves nessas paisagens fragmentadas.  

Paisagem, características e a permeabilidade 
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 A estimativa da permeabilidade das paisagens em altos níveis de 

fragmentação apresenta relação com a configuração do habitat, nesse caso o número de 

fragmentos na paisagem. Diferente do que seria esperado pela teoria do habitat amount 

(Fahrig, 2013) a configuração dos habitats exerceu influência sobre a permeabilidade da 

matriz, corroborando a influência da disposição dos habitats em paisagens altamente 

fragmentadas (Andrén, 1994; Gustafson and Parker, 1992). Em paisagens com menos de 

30% de habitat, os efeitos da fragmentação se somam aos da perda de área, e podem 

inclusive ser maiores para a presença das espécies (Andrén, 1994).  

O nosso resultado reforça outras pesquisas que encontram influência da 

configuração da paisagem sobre os padrões de biodiversidade (Boscolo et al., 2008; 

Martensen et al., 2008), onde a permeabilidade pode estar contribuindo para tais 

resultados. A presença de um maior número de fragmentos na paisagem confere uma 

maior conectividade para as espécies (Martensen et al., 2008; Uezu et al., 2005), 

principalmente para aquelas com alguma facilidade de se deslocar pela matriz. Os 

fragmentos, mesmo que pequenos, podem servir como pontos de parada ou alimentação 

para as espécies (Fahrig and Merriam, 1994; Sampaio et al., 2010; Uezu et al., 2005). 

Evidências como essas concordam com nosso resultado indicando que a conectividade 

em paisagens fragmentadas do Cerrado é maior onde há melhor distribuição do habitat 

pela paisagem.  

O maior número de fragmentos espalhados, podem também contribuir para que a 

estrutura da matriz seja menos abrasiva. Por exemplo, em pastagens entre fragmentos 

florestais o efeito de borda também atuaria na pastagem (a matriz), (em casos onde a 

exploração agropecuária é de menor intensidade) tornando parte dela mais parecida com 

os fragmentos de habitat. A intensidade de uso da matriz agropecuária também influencia 

na presença das espécies (Flynn et al., 2009; Karp et al., 2012), possivelmente por permitir 
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regeneração e o crescimento de vegetação arbustiva. Muitos trabalhos já demonstraram 

que várias espécies tem maior facilidade em utilizar tipos de matriz arbustiva e em 

regeneração do que outros tipos estruturalmente mais pobres (e.g. Antongiovanni and 

Metzger, 2005; Leyequién et al., 2010; Volpato et al., 2010). A maior presença dessa 

vegetação arbustiva e em regeneração pode contribuir para maiores medidas de 

permeabilidade. Isso evitaria inclusive que a matriz se constituísse de apenas um tipo 

homogêneo por toda sua extensão. 

Uma possível implicação nos nossos resultados é a influência da paisagem 

fragmentada sobre a estrutura interna dos fragmentos florestais, no caso, utilizados como 

métrica da permeabilidade. Em paisagens com altos graus de perda de habitat, quando o 

número de fragmentos aumenta, o tamanho médio dos fragmentos diminui e aumenta a 

quantidade de bordas na paisagem (Lenore Fahrig, 2003; Gustafson and Parker, 1992). 

As consequências desse processo, alteram a estrutura interna dos fragmentos de habitat 

(Ibáñez et al., 2014; Murcia, 1995; Stevens and Husband, 1998), podendo alterar as 

medidas de NDVI. Como foi demonstrado na metodologia, nossa medida de 

permeabilidade é a variação das medidas de complexidade ambiental, por isso, essas 

consequências do processo de fragmentação podem mudar a medida de permeabilidade 

para a paisagem. Todavia isso pode ser um problema maior apenas ao extrapolar esses 

resultados para outros sistemas, nesse caso estudado, todas as paisagens estão situadas no 

mesmo cenário de fragmentação, com impactos praticamente iguais. Nossos dados não 

apresentam paisagens com habitat florestal acima de 32%, se possuíssemos maior 

variação o impacto das perturbações sobre os fragmentos seria mais drástica e poderia 

provocar maior ruído nas análises.  
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A permeabilidade e a riqueza de aves 

 

A falta de relações entre a permeabilidade e a riqueza total de aves é indicio de 

que as espécies respondem de diferentes formas aos processos de perda e fragmentação 

de habitats. Reforçando a ideia de que as espécies não compartilham o mesmo nível de 

sensibilidade a essas perturbações (Gascon et al., 1999; Renjifo, 2001; Tscharntke et al., 

2008). Um dos fatores que determina a movimentação das espécies de aves através da 

paisagem fragmentada é o conjunto de traços da espécie (Kennedy et al., 2010; Marini, 

2001). Aquelas espécies com hábitos mais especialistas (de habitat e ou alimentação), que 

habitam, forrageiam e ou nidificam no solo e insetívoros  tem sido apontadas como mais 

sensíveis as paisagens fragmentadas (Carrara et al., 2015; Gascon et al., 1999; Gimenes 

and Anjos, 2003; Sekercioglu, 2012). Por isso, a análise utilizando a riqueza de espécies 

similares em suas características, formando grupos funcionais se mostra mais eficiente, 

apresentando respostas específicas para os grupos (e.g. Carrara et al., 2015; De Coster et 

al., 2015; Kennedy et al., 2010; Martensen et al., 2008).  

As aves que utilizam o estrato de solo indicam ter uma forte relação com a 

permeabilidade, onde maiores riquezas de espécies com hábitos de solo são encontradas 

nas paisagens mais permeáveis. Esse grupo possui características que as classificam como 

sensíveis ao processo de fragmentação de habitats (Gimenes and Anjos, 2003), porque 

possuem baixa capacidade de voo, nidificam e se alimentam no solo. A vegetação 

arbustiva e em regeneração presente na matriz pode ter influência sob estes padrões 

(Antongiovanni and Metzger, 2005; Leyequién et al., 2010; Volpato et al., 2010), 

facilitando a busca de recursos na matriz. Dentre os grupos formados com base o extrato 

de vida das espécies, o grupo das espécies de extrato de solo (ESO) foi positivamente 

influenciado pela permeabilidade.  
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Tipos de matriz mais semelhantes ao habitat das espécies devem favorecer a 

movimentação das espécies de estratos de solo. Além disso, no bioma Cerrado, espécies 

que utilizam a vegetação arbustiva podem se beneficiar de outros tipos de ambientes 

presentes no bioma, como o cerrado stricto sensu, campos sujos e até mesmo pastagens 

em regeneração. Essas espécies são apontadas como sensíveis à perturbações ambientais 

(Gimenes and Anjos, 2003; Hamer et al., 2015; Willis, 1974), aqui mostramos que em 

paisagens com matriz estruturalmente melhor, mais permeável, as espécies não dependem 

da quantidade de área. As requisições de área das espécies podem ser alteradas em 

paisagens com matriz estruturalmente rica (Fahrig, 2001). Não raramente, observamos 

algumas espécies de solo como mutuns, jacupembas e rolinhas transitando pelas bordas, 

e próximo as bordas em locais com matriz estruturalmente mais rica (ex. pastagens em 

regeneração) e entre fragmentos nas paisagens estudadas.  

Espécies que se alimentam de sementes e frutos podem ter que se deslocar por 

grandes áreas em busca de alimentação (Galetti, 1993; Jordano et al., 2006; Pizo, 2001; 

Powell and Bjork, 2004). Quando essas espécies ainda são de hábitos de solo e sub-

bosque, se fazem necessárias estruturas que facilitem sua movimentação. A necessidade 

de locomoção entre fragmentos pode explicar a relação positiva dos grupos de frugívoros 

e granívoros de solo e estratos intermediários (FSI e GSSB) a permeabilidade da 

paisagem. Em fragmentos na Amazônia, as espécies frugívoras se mantiveram em 

fragmentos mesmo 15 anos após a fragmentação e foram capazes de recolonizar 

fragmentos (Stouffer et al., 2011). No entanto, havia a presença de vegetação secundária 

em pontos de contato com estes fragmentos, o que ter facilitado a recolonização dos 

fragmentos por essas espécies. Essas espécies de solo e estratos intermediários ainda 

precisam de boa conectividade, pois sua movimentação é reduzida. Por isso, a maior 

permeabilidade deve refletir melhores estruturas ao longo da matriz facilitando a 
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movimentação, nidificação e proteção contra predadores. Um dos problemas frequentes 

das espécies que nidificam no nível do solo em locais perturbados é o aumento de espécies 

predadores de ovos (Willis, 1974) e sua própria morte por predação. Paisagens mais 

heterogêneas devem facilitar ainda encontrar locais com estrutura mais íntegra e segura 

para nidificação e descanso, enquanto usam em menor escala os ambientes de matriz.  

O grupo de aves classificadas como forrageadores dos estratos de solo e estratos 

intermediários já pode se encontrar defasado, no nosso trabalho esse grupo abarcou seis 

espécies, com no máximo três na paisagem com maior permeabilidade da matriz. Dessas, 

muitas são citadas como espécies de fácil deslocamento em paisagens alteradas e são 

comumente classificadas como generalistas de habitats. A riqueza e abundância desse 

grupo pode já ter reduzido bastante em função dos limiares de área florestal nas paisagens 

trabalhadas. A perda de espécies mais sensíveis acontece em paisagens fragmentadas 

devido as consequências prejudiciais do processo (Gimenes and Anjos, 2003; 

Sekercioglu, 2012).  

 

Considerações finais  

 

Vários padrões já foram encontrados de limiares em baixas quantidades de habitat, 

no entanto boa parte são simulações e considerando duas unidades na paisagem, habitat 

e não habitat (ver Swift and Hannon, 2010). A participação da estrutura da matriz e dos 

fragmentos, apesar de ter aumentado nos últimos anos, ainda é raro nesses estudos e nos 

de fragmentação de habitats em geral. Por isso, nosso trabalho se insere em um tema de 

ampla importância para compreender os padrões de conectividade das paisagens 

fragmentadas fazendo uso de uma abordagem simples e pouco testada.  
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Aqui apresentamos um método no qual podemos classificar de maneira 

quantitativa a permeabilidade da matriz. Essa quantificação pode ser adaptada para 

diferentes usos da paisagem, utilizando a percepção de diferentes espécies, ou seja, de 

como a espécie percebe os ambientes em uma paisagem florestal como ótimo ou não. 

Aqui utilizamos o ambiente florestal como foco em paisagens do Cerrado, e observamos 

que nesse cenário, essa permeabilidade está influenciada pela quantidade de manchas 

nessa paisagem. Esse resultado corrobora com a teoria de limiares onde prediz que em 

paisagens abaixo dos 30% de cobertura de vegetação, fatores relacionados ao isolamento 

são mais importantes do que os relacionados a quantidade de área na paisagem. Como 

resultado complementar, verificamos que alguns grupos relacionados aos estratos 

inferiores da vegetação são influenciados pela permeabilidade da matriz, sendo essas 

condições ambientais determinantes na capacidade desses grupos em deslocar-se pela 

paisagem devido as características biológicas desses grupos.  
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Resumo 

 

 Em paisagens fragmentadas, a heterogeneidade pode ser definida como a variação 

horizontal dos elementos que a compõe (matriz e habitats). Uma questão importante sobre 

a heterogeneidade em paisagens, é conseguir identificar quando ela deixa de ser um 

acréscimo ambiental e passa a ser uma barreira para a espécie, fragmentando seu habitat. 

Para muitas espécies com hábitos generalistas, a inserção da matriz, promove aumento 

positivo na heterogeneidade da paisagem, as beneficiando, mas o mesmo evento age 

fragmentando o habitat de espécies ambientalmente mais restritas. Devido à grande 

quantidade de ambientes terrestres convertidos em agricultura, compreender a relação das 

mudanças da heterogeneidade trazidas pela matriz é de extrema importância para entender 

padrões biológicos nas paisagens fragmentadas. Aqui testamos se a heterogeneidade em 

diferentes escalas (fragmento, ambiente e paisagem) de paisagens fragmentadas 

influenciam na presença de espécies de aves distribuídas em grupos funcionais. 

Realizamos amostragens da fauna de aves no bioma Cerrado, região central do Brasil em 

17 fragmentos de floresta estacional semidecidual em duas épocas climáticas, seca e 

chuva. As coletas foram efetuadas com o uso de redes de neblina e pontos de escuta, 

divididas nas primeiras horas de três dias. As espécies registradas foram divididas em 

grupos funcionais baseados na dieta, local de forrageio, forma de forrageio e dependência 

florestal. As medidas de heterogeneidade foram calculadas dentro de um buffer de 5 km 

ao redor do fragmento amostrado. O cálculo da heterogeneidade foi realizado com o uso 

do Índice de Diferença Normalizada (NDVI). Testamos as relações fazendo uso de uma 

seleção de modelos gerais linearizados (GLM). Encontramos relações em diferentes 

escalas para diferentes grupos, reforçando as respostas diferentes das espécies em 

paisagens fragmentadas. A heterogeneidade do fragmento se mostrou especialmente 

importante sendo a mais influente sobre a riqueza de espécies. A heterogeneidade espacial 

influencia na presença das espécies em diferentes escalas, essa relação está ligada às 

características intrínsecas das espécies, como movimentação e dependência florestal. A 

heterogeneidade dos ambientes foi menos importante, apresentando poucas relações. 

Apresentamos uma forma simples e barata de se medir a heterogeneidade em uma 

paisagem fragmentada e demonstramos relações e grupos de espécies com a mesma. A 

heterogeneidade espacial em paisagens fragmentadas do Cerrado tende a influenciar 

positivamente em vários grupos funcionais de aves e na comunidade. 
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Introdução 

 

Apesar do grande número de pesquisas recentes, a heterogeneidade em ambientes 

terrestres ainda apresenta uma miríade de definições e nomes diferentes (Stein et al., 

2014). Em ecologia de paisagens, uma paisagem mais heterogênea seria aquela que 

apresenta uma maior diversidade de ambientes horizontalmente, também chamado de 

heterogeneidade de composição (Fahrig and Nuttle, 2005). Essa característica das 

paisagens fragmentadas têm sido foco em vários trabalhos investigando os efeitos da 

fragmentação de habitats sobre a biodiversidade (e.g. Benton et al., 2003; Klingbeil and 

Willig, 2016; Marsden and Symes, 2008; Stirnemann et al., 2014). Vários desses 

trabalhos tentam elucidar o quanto a variação de ambientes em uma paisagem adiciona 

ou retira área das espécies que habitam as paisagens fragmentadas. Isso porque uma 

questão chave no estudo da heterogeneidade é conseguir identificar a partir de que ponto 

ela representa a fragmentação do habitat para determinada espécie ou comunidade (Tews 

et al., 2004).  

A heterogeneidade natural da superfície da Terra tem sido grandemente alterada 

por transformações antrópicas como os processos de perda e fragmentação de habitats 

(Haddad et al., 2015; Newbold et al., 2015). Quando um ambiente natural é fragmentado 

e tem sua heterogeneidade alterada, a diversidade de organismos tende a mudar (Carrara 

et al., 2015; e.g. Chiarello, 2000; Norris et al., 2008). Durante o processo de fragmentação 

de habitats ocorre a inserção da matriz (Fahrig, 2003; Fahrig et al., 2011), a qual pode 

contribuir para acréscimos ou decréscimos na heterogeneidade presente em uma 

paisagem. A matriz reduziria a heterogeneidade ao substituir um conjunto heterogêneo 

de ambientes naturais por uma monocultura e aumentaria ao inserir um tipo 
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estruturalmente novo de vegetação na paisagem. A configuração e o número de diferentes 

tipos de matriz também influencia no uso e movimentação das espécies (Martensen et al., 

2008), já que as espécies podem ter relações diferenciadas para cada tipo estrutural. Deste 

modo uma paisagem mais heterogênea, por exemplo, com diferentes tipos de matriz (ex. 

milho, pastagem, soja, água, etc.) deverá ter um nível de conectividade diferente daquelas 

com somente um ou dois tipos. As características da matriz funcionam como um filtro 

para as espécies em uma paisagem fragmentada (De Coster et al., 2015; Gascon et al., 

1999). Por isso, é importante considerar suas características para compreender os padrões 

da biodiversidade em paisagens fragmentadas (Watling et al., 2011).  

O limiar entre a fragmentação do habitat e o aumento da heterogeneidade para um 

determinado organismo é uma questão chave para se compreender a influência das 

alterações nas paisagens naturais (Como apontado em Tews et al., 2004). A relação das 

espécies com a heterogeneidade nessas paisagens fragmentadas é variada. A instalação 

de uma matriz antrópica pode adicionar ambientes dentro do gradiente de uso de algumas 

espécies, enquanto fragmenta o habitat para outras (Anderson et al., 2007; Gascon et al., 

1999; Ricketts, 2001; Umetsu and Pardini, 2007). Algumas guildas alimentares de aves, 

como insetívoros e onívoros, se mostram muito sensíveis às consequências da 

fragmentação de habitats em florestas tropicais (Tscharntke et al., 2008). Geralmente aves 

com hábitos generalistas parecem se beneficiar da conversão de habitats, enquanto a 

riqueza e abundância de espécies especialistas reduz (Carrara et al., 2015; De Coster et 

al., 2015; Sekercioglu, 2012). Dessa maneira, podemos presumir que paisagens com 

maior heterogeneidade são propensas a filtrar espécies com hábitos generalistas com 

facilidade em utilizar ambientes de diferentes estruturas.  

Em uma paisagem fragmentada a movimentação das espécies entre fragmentos é 

de extrema importância, porque permite a recolonização de fragmentos e uso de recursos 
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dispersos pela paisagem (Fahrig and Merriam, 1994). Nesse contexto, espécies que 

conseguem se locomover por locais alterados ou diferentes do habitat como a matriz, tem 

maiores chances de persistir em paisagens fragmentadas, essas espécies não teriam 

problemas com o aumento da heterogeneidade  (Fahrig and Merriam, 1994; Gascon et al., 

1999). Dois pontos são importantes para a compreensão da movimentação e uso da matriz 

pelas espécies: as características intrínsecas das espécies e as características da matriz. As 

características das espécies ou seus traços funcionais têm sido amplamente relacionados 

ao grau de sensibilidade a fragmentação de habitats (De Coster et al., 2015; Gascon et al., 

1999; Metzger et al., 2009). Traços que tornam as espécies mais sensíveis à fragmentação 

de habitats incluem grande tamanho corporal, curta amplitude de nicho de habitat e ou 

alimentação, ciclo de vida lento e grandes áreas de vida (Estavillo et al., 2013; Gimenes 

and Anjos, 2003; Henle et al., 2004). Desta forma, podemos entender que fatores que 

facilitam o uso da matriz pelas espécies incluem dieta e uso de habitats generalistas e 

maior capacidade dispersiva.  

O bioma Cerrado apresenta um modelo interessante para essa questão, pois 

apresenta uma heterogeneidade natural de ambientes (Ribeiro and Walter, 1998). Esse 

bioma é naturalmente formado por um conjunto de tipos vegetacionais que variam 

estruturalmente, desde áreas de pastagens naturais formando os campos limpos até áreas 

florestais formando as matas de galerias e matas secas (Ribeiro and Walter, 1998). Devido 

a intensa conversão das áreas naturais deste bioma para a agropecuária (Carvalho et al., 

2009; Myers et al., 2000), muito desta heterogeneidade tem sido alterada, seja por 

simplificar pela homogeneização na instalação de monoculturas ou pela modificação e 

inserção de ambientes incrementando a heterogeneidade.  

Em uma paisagem formada por um mosaico de ambientes, a heterogeneidade pode 

ser observada e medida em diferentes escalas. Aqui buscamos testar como a 
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heterogeneidade em paisagens fragmentadas do Cerrado influenciam a comunidade de 

aves em suas diferentes escalas (escala local, da classe, e da paisagem) e quais das 

características dessa comunidade (riqueza por grupos funcionais de aves) respondem as 

diferentes escalas da heterogeneidade. Espera-se que a maior heterogeneidade nas 

paisagens favoreça a presença de um número maior de espécies em grupos funcionais 

com hábitos mais generalistas por terem uma maior plasticidade no uso dos ambientes 

disponíveis na paisagem, e nesses casos, quanto mais heterogênea a paisagem ou seus 

elementos, mais espaço para que espécies possam se estabelecer. 

 

Material e Métodos 

Área de estudo 

 

A área de estudo foi a mesma descrita no Capítulo I desta tese, e para este capítulo 

segue sem alterações.  

 

Delineamento amostral 

 

O delineamento amostral seguiu o mesmo apresentado no Capítulo I desta tese, e 

segue sem alterações neste capítulo. 

 

Coletas de dados 

 

A coleta de dados segue a descrição apresentada no Capítulo I desta tese, e segue 

sem alterações para este capítulo. 

 

Formação dos grupos funcionais 
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Os grupos funcionais foram criados com base em três categorizações (Tabela 01) 

que abordam a guilda, estrato ocupado adaptado e dependência florestal.  

 

Tabela 01 – Grupos funcionais utilizados para agrupar as espécies por suas 

similaridades ecológicas. Guilda prevalecente e estrato ocupado adaptado de Wilis 

(1979), Motta-Júnior (1990) e Sick (1997); Estrato preferencial de forrageio seguindo 

Parker III et al. (1996); Dependência florestal de acordo com Silva (1995). 

GUILDA ADAPTADA Abreviação 

Carnívoro CAR 

Frugívoro de dossel FD 

Frugívoro de solo e estrato intermediário FSI 

Granívoro solo e sub-bosque GSSB 

Insetívoro de dossel IND 

Insetívoro intermediário INI 

Insetívoro solo INS 

Insetívoro sub-bosque INSB 

Nectarívoro NEC 

Onívoro dossel OND 

Onívoro sub-bosque ONSB 

Onívoro solo ONSO 

ESTRATO ABREV 

Solo ESO 

Sub-bosque ESB 

Intermediário EIN 

Dossel EDO 

DEPENDENCIAL FLORESTAL ABREV 

Dependente DFD 

Semidependente DFS 

Independente DFI 

 

 

Procedimentos analíticos 

Análises da paisagem 

Classificação da paisagem 

 

 As classificações do uso do solo utilizadas neste capítulo seguem a descrição do 

procedimento apresentado no Capítulo I desta tese.  
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Heterogeneidade da paisagem:  

 

Para estimar a heterogeneidade, realizamos um cálculo de reflectância da 

vegetação, o Índice de Vegetação Normalizada (NDVI). Este índice reflete a produção de 

clorofila pela vegetação e tem sido utilizado como indicador da estrutura vegetacional. O 

NDVI varia de -1 a 1, com 1 indicando maior presença de vegetação. A variação do valor 

de NDVI, o desvio padrão, foi utilizado como indicador da heterogeneidade. Essa 

variação foi captada para diferentes escalas: 1. escala local: variação calculada para o 

fragmento amostrado; 2. Escala da classe: variação calculada para as duas classes de 

ambientes naturais presentes nas paisagens, floresta e cerrado, e; 3. Escala da paisagem: 

variação calculada para toda a paisagem, as duas classes anteriores mais a matriz. A 

heterogeneidade da matriz não foi incluída nas análises de escala da classe estava 

correlacionada aos valores da heterogeneidade total da paisagem. Por isso optamos por 

manter apenas heterogeneidade total da paisagem que é mais abrangente e representa a 

heterogeneidade possível nas paisagens, incluindo as classes naturais e matriz. Além 

disso, a maior parte das paisagens é constituída de matriz, assim boa parte da variação da 

heterogeneidade total da paisagem pode ser atribuído a heterogeneidade da paisagem. 

 

Analises comprobatórias 

 

 Como análises a priori, realizamos uma análise de Pearson para testar se os valores 

de heterogeneidade estavam correlacionados, e apesar dos índices de floresta e cerrado 

apresentarem uma relação de até 0,58, não a consideramos influente a ponto de alterar os 

resultados. Modelamos as respostas da riqueza total de espécies e da riqueza em grupos 
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funcionais por quatro variáveis, a heterogeneidade do fragmento, a heterogeneidade das 

classes floresta e do cerrado e a heterogeneidade total da paisagem. A seleção dos 

modelos foi realizada através de um Modelo Linear Generalizado (GLM). Utilizamos 

também a distribuição de Poisson para explicar a distribuição dos dados, já que estes 

apresentavam problemas na distribuição normal das amostras. Nesta análise testamos 

todas as possíveis combinações de modelos entre as variáveis preditoras para testar qual 

mais se adequa a distribuição dos dados. Também utilizamos um modelo nulo 

concorrente. Através do uso do Critério de Informação de Akaike (AIC) nós 

quantificamos o tamanho dos efeitos de cada variável explanatória utilizada. Testamos 

todos os modelos possíveis com estas variáveis e ranqueamos os modelos em um intervalo 

de confiança de 95%. Esses cálculos foram realizados com o uso do pacote MuMin 

(Bartón, 2015) para o software R (R Core Team 2015). Os modelos com os valores de 

AIC mais baixos, e com melhor AIC médio, foram considerados aqueles que melhor se 

adequam a dispersão dos dados. Os modelos que exibiram valor de delta AIC menor ou 

igual a dois, foram considerados como os melhores. Quando o modelo nulo aparecia entre 

os modelos com AIC menores que 2, consideramos que as variáveis não apresentavam 

explicação suficiente para a riqueza das espécies. Para calcular a importância relativa de 

cada variável, calculamos os valores do beta do modelo e o intervalo de confiança com 

95%.  

 

Resultados 

 

A amostragem de espécies resultou no registro de 273 espécies de aves (Anexo 

1). A heterogeneidade dos fragmentos amostrados está presente nos melhores modelos de 

quatro dos cinco grupos funcionais que apresentaram alguma relação com a 
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heterogeneidade e ainda no melhor modelo para a riqueza total de espécies (Tabela 02 - 

Figura 03). Essa variável esteve sozinha no melhor modelo para explicar os dados da 

riqueza total de espécies e dos grupos de carnívoros (CAR), de estratos de solo (ESO) e 

independentes florestais (DFI). A heterogeneidade dos fragmentos ainda apareceu 

mesclada com a heterogeneidade dos ambientes de Cerrado para a riqueza total e para os 

semidependentes florestais (DFS). Também apareceu de forma somatória com a 

heterogeneidade total da paisagem para a riqueza total, de estratos de solo (ESO) e 

independentes florestais (DFI).  

Avaliando a heterogeneidade das classes ambientais, observamos que apenas a 

heterogeneidade da classe cerrado a riqueza total de espécies (Figura 04) e foi suficiente 

para explicar os dados de apenas um modelo para o grupo dos semidependentes florestais 

(DFS). A heterogeneidade dos ambientes florestais não explicou nenhum modelo de 

forma isolada e esteve presente apenas para um grupo. A heterogeneidade dos ambientes 

florestais esteve em um modelo somado a heterogeneidade dos ambientes florestais, 

influenciando negativamente a riqueza das espécies de carnívoros (CAR).  

Na escala da paisagem, a heterogeneidade total da paisagem explicou a 

distribuição dos dados da riqueza total de espécies (Figura 05) e das espécies de onívoros 

de solo (ONSO), de estratos de solo (ESO) e independentes florestais (DFI). Enquanto 

esteve somada a outras variáveis para outros grupos. O único grupo o qual não foi 

explicado por nenhum modelo com a presença da heterogeneidade total da paisagem 

foram os dependentes florestais (DFS). 

 A heterogeneidade na escala local (fragmentos) apresentou a maior importância 

para pelo menos três grupos funcionais e para a riqueza total de espécies (Tabela 03 – 

Figura 3). Enquanto para os semidependentes florestais a diferença entre a importância 

dessa variável e da heterogeneidade dos ambientes de cerrado foi bem baixa. Para o 
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grupo ONSO a variável de maior importância foi a heterogeneidade total da paisagem, 

nesse caso, muito maior que os as outras variáveis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 02 – Resultados advindos do critério de informação de Akaike para seleção das 

variáveis da paisagem que influenciam a riqueza de aves dentro de grupos funcionais. 

Aqui somente aqueles dos quais o melhor modelo não incluiu o modelo nulo. 

Grupo 

funcional 

Modelo* DF Log(L) AICc Delta wi 

Riqueza Hl 2 -65.7 136.26 0 0.31 
 

Hl + Hp 3 -64.65 137.14 0.87 0.2 
 

Hl + Hc 3 -64.66 137.17 0.91 0.2 
 

Nulo 1 -70.89 144.04 7.78 0.01 

CAR Hl + Hc + Hf 4 -37.75 86.83 0 0.45 
 

Nulo 1 -46.49 95.25 8.42 0.01 

ONSO Hp 2 -32.37 69.59 0 0.4 
 

Nulo 1 -35.16 72.59 3 0.09 

ESO Hl 2 -44.66 94.18 0 0.29 
 

Hl + Hp 3 -43.73 95.3 1.12 0.17 
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Hp 2 -45.51 95.87 1.69 0.13 

 
Nulo 1 -47.34 96.94 2.76 0.07 

DFS Hl + Hc 3 -48.91 105.66 0 0.37 
 

Hc 2 -51.31 107.48 1.82 0.15 
 

Nulo 1 -55.31 112.88 7.22 0.01 

DFI Hl 2 -49.56 103.99 0 0.27 
 

Hl + Hp 3 -48.52 104.89 0.9 0.17 
 

Hp 2 -50.41 105.68 1.69 0.11 

  Nulo 1 -52.43 107.12 3.13 0.06 

* Variáveis utilizadas nos modelos: Hl – Heterogeneidade local (fragmento amostrado); 

Hp – Heterogeneidade total da paisagem; Hc – Heterogeneidade dos ambientes de 

cerrado na paisagem; Hf – Heterogeneidade dos ambientes florestais na paisagem;  

 

 

 

 

 

 

Tabela 03 – Importância de cada variável para a riqueza de espécies nos grupos 

funcionais de aves. 
 

Heterogeneidade 

local 

(fragmentos 

amostrados) 

Heterogeneidade 

total da 

paisagem 

Heterogeneidade 

dos ambientes de 

cerrado 

Heterogeneidade 

dos ambientes de 

floresta 

Riqueza 0.92 0.34 0.35 0.18 

CAR 0.89 0.29 0.64 0.84 

ONSO 0.19 0.75 0.22 0.2 

ESO 0.69 0.43 0.18 0.19 

DFS 0.75 0.17 0.76 0.2 

DFI 0.68 0.43 0.19 0.26 
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B

 

C

 
D

 

E

 

 

Figura 03 - Relações encontradas para a heterogeneidade local, mensurada no fragmento amostrado. A - Riqueza total de espécies; B – Riqueza 

das espécies; C – Riqueza das espécies de estrato de solo; D – Riqueza de espécies independentes florestais; E – Riqueza de espécies 

semidependentes florestais. 
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A 

 

B 

 

C 

 
Figura 04 – Relações encontradas para a heterogeneidade na escala dos ambientes: A – Riqueza total de espécies com a heterogeneidade dos 

ambientes de cerrado; B – Riqueza das espécies semidependentes florestais com a heterogeneidade dos ambientes de cerrado; C – Riqueza de 

espécies carnívoras pela heterogeneidade dos ambientes florestais. 
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Figura 05 – Relações encontradas para a heterogeneidade total da paisagem: A – Riqueza total de espécies; B – Riqueza de espécies de estrato 

de solo; C – Riqueza de espécies onívoras de solo; D – Riqueza de espécies independentes florestais. 
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Discussão 

 

Nosso trabalho evidencia que nas paisagens fragmentadas do Cerrado, a 

heterogeneidade ambiental em suas diferentes escalas (fragmento, da paisagem ou dentro 

de um determinado habitat) exerce influência sobre as espécies de aves. Além disso, 

nossos resultados corroboram os resultados encontrados na literatura que indicam 

relações diferentes das espécies de aves com as paisagens fragmentadas (Kennedy et al., 

2010; Martensen et al., 2012; Mortelliti et al., 2010; Neuschulz et al., 2013; I. A. 

Stirnemann et al., 2015). Apesar de obtermos relações para a riqueza total de espécies, 

quando analisamos em um nível mais refinado, no nível dos grupos funcionais, 

conseguimos relacionar quais características das espécies as relacionam a 

heterogeneidade e qual sua escala de efeito. Nesse trabalho analisando o fragmento foco 

na paisagem observamos que as comunidades de aves desses fragmentos são 

influenciadas principalmente pela heterogeneidade focal. Contudo, podemos observar 

que a heterogeneidade em outras escalas mais amplas também pode influenciar a 

comunidade local. 

 

A heterogeneidade local 

 

A escala local, do fragmento, foi a mais influente para boa parte dos grupos de 

aves, inclusive para a riqueza total, demonstrando a importância de se considerar 

variações de heterogeneidade localmente para as espécies de aves (I. Stirnemann et al., 

2015). A riqueza total foi influenciada por essa variação local e segue o padrão já 

demonstrado em outros trabalhos de aumento da riqueza pela heterogeneidade (Benton et 
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al., 2003; Martins et al., 2014; Stein et al., 2014; Tews et al., 2004), apesar de que a 

relação nem sempre está presente em paisagens fragmentadas (Marsden and Symes, 

2008). Nos fragmentos amostrados, acreditamos que a maior heterogeneidade reflita um 

maior número de nichos disponíveis, permitindo a presença e instalação de um maior 

número de espécies capazes de ocupar aquele ambiente. 

A heterogeneidade na escala do fragmento foi importante para apenas um dos 

grupos formados com base na dieta, os carnívoros. As espécies carnívoras registradas 

neste trabalho são pouco dependentes florestais, desse modo, florestas perturbadas e 

pouco íntegras devem facilitar o uso e forrageio dessas espécies. Perturbações nos 

fragmentos como as bordas causam o aumento de várias espécies de pequenas aves 

generalistas e mamíferos (Gascon et al., 1999; Šálek et al., 2010; Watson et al., 2004), os 

quais são usualmente presas de boa parte das aves carnívoras. Essa maior oferta de 

alimentação e a variação na estrutura devem facilitar a predação, mantendo as aves 

carnívoras nesses locais.  

As espécies dos estratos de solo também são influenciadas positivamente pela 

heterogeneidade na escala do fragmento. Para esse grupo, a heterogeneidade pode 

significar uma maior disponibilidade de alimentação, como para as espécies frugívoras 

que dependem de espécies de arvores frutíferas que se encontram espalhadas e frutificam 

em diferentes épocas do ano (Pizo, 2001). Espécies de solo são indicadas como sensíveis 

a fragmentação de habitats devido aos hábitos de forrageio e nidificação no solo (Gimenes 

and Anjos, 2003). Esses hábitos facilitam a predação por várias espécies (mamíferos e 

répteis), os quais aumentam sua densidade em fragmentos, principalmente em locais 

perturbados como as bordas (Bernardo and Melo, 2013; Fonseca and Robinson, 1990; 

Michalski and Peres, 2007; Willis, 1974). Por isso, acreditamos que a maior 
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heterogeneidade dentro do fragmento deve oferecer mais opções de forrageamento e 

nidificação segura para as espécies de solo, favorecendo sua presença.  

A heterogeneidade local também foi influente nos grupos semidependentes e 

independentes florestais. Para esses dois grupos, o grau de perturbação dos fragmentos 

tem grande importância, isso porque facilita a entrada e uso destas espécies, enquanto 

restringe o uso das espécies florestais. Padrão semelhante já foi detectado onde alterações 

nos fragmentos como redução do tamanho causam a perda de espécies dependentes 

florestais e a inserção de espécies independentes e semidependentes florestais (Marini, 

2001). As espécies florestais também tendem a evitar as bordas, reduzindo sua presença 

e abundância nesses locais, havendo a colonização das espécies não florestais nessa área 

dos fragmentos (Gascon et al., 1999; Watson et al., 2004). Dessa forma, as espécies não 

florestais têm menor requerimento de tipos ambientais, principalmente dentro de 

fragmentos florestais e por isso se beneficiam da heterogeneidade interna dos fragmentos.  

 

A heterogeneidade na escala das classes de ambientes 

 

A heterogeneidade na escala dos ambientes foi menos importante no contexto 

geral do que as escalas locais e da paisagem. Na grande maioria dos modelos onde a 

heterogeneidade por ambiente estava presente, essa variável estava acompanhada de 

outra, geralmente da escala local ou da paisagem. É o que mostra o modelo para a riqueza 

total de espécies, onde a heterogeneidade dos ambientes de cerrado somado a 

heterogeneidade dos fragmentos explicou a variação da riqueza. Enquanto a importância 

da variável local foi de 0.95, a da heterogeneidade dos ambientes de cerrado foi somente 

de 0.35, quase um terço. Todavia, essa relação mesmo que fraca reflete a importância do 
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conjunto de ambientes presente nessa variável. Para se ter ideia, somente as espécies que 

habitam os habitats campestres e savânicos do bioma representam pelo menos 27% da 

diversidade de traços para o bioma (Batalha et al., 2010), e muitas outras espécies 

florestais utilizam esses ambientes de forma complementar (Piratelli and Blake, 2006; 

Tubelis et al., 2004). Esses ambientes são importantes fornecendo recursos em diferentes 

épocas do ano para as aves de diferentes grupos funcionais (Manica et al., 2010; Piratelli 

and Blake, 2006; Tubelis et al., 2004). Podem facilitar por exemplo, a obtenção de 

alimento por espécies frugívoras, que precisam se deslocar pela paisagem buscando frutas 

(Galetti, 1993; Jordano et al., 2006). Os ambientes diferentes favorecem a presença de 

mais espécies frutíferas, que podem frutificar em períodos diferentes daquelas florestais. 

As heterogeneidades dos ambientes de cerrado somadas a de ambientes florestais 

constituíram o segundo melhor modelo para explicar a riqueza de carnívoros ao longo das 

paisagens fragmentadas. As espécies carnívoras em geral precisam de grandes áreas de 

vida, por isso, o grupo deve ser influenciado pela variação em mais de uma escala e em 

outro tipo ambiental diferente do fragmento amostrado, como o cerrado. Geralmente 

predadores são apontados como sensíveis a fragmentação de habitats (Henle et al., 2004), 

devido a suas grandes áreas de vida e em alguns casos dietas específicas. No caso dos 

carnívoros registrados aqui, a maioria exibe uma dieta generalista (e.g. Cabral et al., 2006; 

Sousa, 1999). Espécies que possuem características generalistas, tais como a dieta, 

exibem maior facilidade em utilizar diferentes ambientes (Gascon et al., 1999; Marvier et 

al., 2004). Devido a dieta generalista, a maior heterogeneidade não representaria 

problemas para que essas espécies possam forragear em ambientes mais heterogêneos, 

pelo contrário, seria uma vantagem. No entanto, o grupo só apresentou relação com os 

ambientes nativos, o que pode representar uma variação na heterogeneidade dentro do 

habitat das espécies. Possivelmente uma das principais ameaças que as aves carnívoras 
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enfrentam ao se deslocar em uma paisagem fragmentada, seja similar a enfrentada por 

outros predadores como mamíferos e répteis. A presença de bordas, menos habitat e o 

deslocamento pela matriz facilitam os encontros com moradores e caçadores, que quase 

sempre matam essas espécies por medo ou para evitar prejuízos futuros (Balme et al., 

2010; Cardillo et al., 2004). No entanto, para os ambientes florestais a distribuição dos 

dados indica uma relação negativa. Nesse caso específico a relação pode estar sendo 

influenciada por um dado extremo, onde os valores de riqueza do grupo de carnívoros e 

da heterogeneidade são muito maiores do que nos outros locais amostrados.  

A heterogeneidade dos ambientes do cerrado foi explicativa também para a 

riqueza dos semidependentes florestais. Nessa relação, a heterogeneidade dos ambientes 

de cerrado veio somada a heterogeneidade na escala do fragmento. Esse resultado 

evidencia a relação do grupo com a heterogeneidade em duas escalas diferentes, do 

cerrado e do fragmento. No bioma Cerrado, essas espécies habitam vários ambientes, 

incluindo os florestais e os savânicos. O uso diversificado de ambientes está relacionado 

a complementação de recursos das espécies (Piratelli and Blake, 2006; Tubelis and 

Cavalcanti, 2000). No caso desse grupo, a complementação é ainda mais evidente, já que 

habitam um amplo espectro de ambientes no bioma Cerrado. A maior heterogeneidade 

dos ambientes de cerrado pode estar relacionada a maior disponibilidade de recursos 

alimentares. Muitas árvores frutificam em diferentes épocas do ano, e se encontram 

espalhadas na paisagem (Jordano et al., 2006; Pizo, 2001), a complementação de 

ambientes deve facilitar o encontro de recursos alimentares. Os semidependentes 

florestais também apresentam facilidade em utilizar ambientes perturbados (De Coster et 

al., 2015; Kennedy et al., 2010; Marini, 2001). Por isso, as perturbações nas bordas dos 

fragmentos também devem beneficiar a presença dessas espécies. Dessa forma, 

transitando entre ambientes com heterogeneidade variável, principalmente quando 
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advinda das perturbações, os semidependentes florestais podem forragear em locais onde 

a competição com espécies dependentes e independentes florestais seja menor.  

 

A heterogeneidade na escala da paisagem 

 

A escala mais geral, a heterogeneidade da paisagem também influencia na riqueza 

total de espécies, no entanto, somente quando somado a heterogeneidade dos fragmentos. 

Quando se aumenta a escala de análise, as chances de se encontrar relações entre 

heterogeneidade e riqueza aumentam (Stein et al., 2014), porém aqui essa variável não se 

mostrou tão importante quando passamos da escala do fragmento para a da paisagem. A 

relação das espécies com a heterogeneidade em uma paisagem pode também não ser tão 

geral, pois a relação entre a heterogeneidade das paisagens e a riqueza e presença das 

espécies pode variar entre taxas e escalas analisadas (Guerra and Aráoz, 2015; Martins et 

al., 2014; Stein, 2015). No caso de ambientes únicos, a heterogeneidade deve favorecer 

um crescimento linear da riqueza, no entanto em uma paisagem fragmentada, o aumento 

da heterogeneidade pode não conferir o mesmo, porque a variação dos ambientes não está 

inclusa no gradiente ambiental da maioria das espécies. Uma evidência de espécies que 

possuem pouca variação da heterogeneidade de seus ambientes são as florestais sensíveis 

a bordas (Gascon et al., 1999; Watson et al., 2004). Estas espécies tendem a reduzir a 

riqueza e abundância nas bordas dos fragmentos, por isso, o aumento da heterogeneidade 

nessa não traria aumentos de riqueza do grupo. Assim, o aumento da heterogeneidade na 

escala das paisagens fragmentadas pode exibir relações somente com aquelas espécies 

menos sensíveis a fragmentação de habitats. Apesar disso, encontramos relação da 

heterogeneidade da paisagem com a riqueza total de espécies. Nestas paisagens, 

sugerimos que as somas das áreas de cerrado com as florestais contribuem para o aumento 
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das espécies mais sensíveis, enquanto as áreas de matriz contribuem para o aumento da 

riqueza de espécies generalistas. Em geral, as espécies do Cerrado possuem pouca 

especificidade de habitat, por exemplo, numa dada pesquisa, de 41 espécies com mais de 

seis capturas, apenas duas foram restritas a apenas um ambiente (Piratelli and Blake, 

2006). Dados como esse e nosso resultado reforçam a importância do mosaico de áreas 

do Cerrado para as espécies de aves, que utilizam diferentes ambientes para 

complementação de recursos.  

A escala da paisagem foi a única variável a explicar a riqueza dos onívoros de 

solo. A relação deste grupo com a heterogeneidade da paisagem reforça a hipótese inicial 

de que espécies de dieta generalista obtém vantagens em paisagens heterogêneas. A 

relação dos onívoros com os processos de perda e fragmentação de habitats não tem 

seguido uma tendência comum, alguns trabalhos apontam as espécies onívoras como 

pouco afetadas (Kennedy et al., 2010; Leyequién et al., 2010), enquanto outros encontram 

relações do grupo com variáveis de área e conectividade (Martensen et al., 2008). Devido 

a sua alimentação onívora, essas espécies devem ser capazes de obter recursos de 

diferentes fontes nos ambientes e ao longo do tempo. Em um trabalho realizado no 

Cerrado, por exemplo, os onívoros foram o grupo mais comumente observado utilizando 

savanas de modo complementar (Tubelis et al., 2004). O que evidencia sua relação com 

outros tipos de ambientes no Cerrado. No entanto, são de estrato de solo, o que facilita a 

predação de indivíduos e ovos (Willis, 1974) em ambientes mais perturbados. A 

combinação da alimentação mais generalista com a sensibilidade do estrato pode 

beneficiar a busca por alimentos em diferentes ambientes e ao mesmo tempo a escolha de 

ambientes mais seguros para forrageio e nidificação.  

As espécies de estratos de solo, incluindo todos os tipos alimentares, também 

foram influenciadas pela heterogeneidade das paisagens. Como já indicado nas 
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discussões acima esse grupo de espécies deve ser favorecido pela somatória da estrutura 

dos ambientes naturais fornecendo complementariedade de ambientes. Também já 

apontando acima, a sensibilidade desse grupo de espécies a fragmentação de habitats em 

decorrência de seus hábitos de solo (Gimenes and Anjos, 2003). A relação desse grupo 

com maior heterogeneidade na escala da paisagem evidencia a necessidade de ambientes 

diferentes, permitindo a presença de ambientes adequados para que essas espécies possam 

forragear e se reproduzir. Encontramos resultado similar, que demonstra a necessidade de 

uma matriz mais rica estruturalmente para o grupo no Capítulo I onde são influenciadas 

positivamente pela permeabilidade da matriz.  

A heterogeneidade das paisagens também foi influente para o grupo de espécies 

independentes florestais. Como já foi pontuado anteriormente no texto, esse grupo de 

espécies tende a se beneficiar em paisagens fragmentadas (De Coster et al., 2015; Marini, 

2001), e são espécies com pouca especificidade de ambiente. O favorecimento do grupo 

pelo aumento da heterogeneidade da paisagem confirma predições de que a fragmentação 

de habitats tende a beneficiar a presença de generalistas hábeis a utilizar vários 

componentes das paisagens (Carrara et al., 2015; Estavillo et al., 2013; Gascon et al., 

1999; Sekercioglu, 2012). Os independentes florestais podem utilizar diferentes 

ambientes, utilizando os recursos dependendo da disponibilidade local. Espécies como 

estas, são aquelas com vantagens para sobreviver em paisagens fragmentadas, pois a 

heterogeneidade da paisagem não é vista como fragmentação do habitat, mas como 

complementação. 

 Considerações gerais 

 Relações positivas de espécies com hábitos mais generalistas, vide os onívoros de 

solo e os independentes florestais, com a heterogeneidade da paisagem destacam 

possíveis futuras inclinações da biodiversidade das paisagens fragmentadas. A redução 
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de áreas nativas, e o aumento da agricultura, desde que haja diversidade de tipos, agiria 

extinguindo espécies mais especialistas, mas beneficiando a presença das espécies mais 

generalistas (Sekercioglu, 2012). As espécies generalistas são mais hábeis a usar diversos 

habitats, itens alimentares, explorar bordas florestais e costumam ter maior mobilidade 

(Carrara et al., 2015; Gascon et al., 1999; Watson et al., 2004). Deste modo, isso 

funcionaria como um filtro, removendo grupos de espécies mais dependentes de 

ambientes nativos com maior homogeneidade e área.  

De modo geral a heterogeneidade dos fragmentos e dos ambientes de cerrado se 

mostraram influentes em um maior número de grupos de aves. Isso nos permite fazer duas 

conclusões gerais, primeiro que a variação de habitat dentro dos fragmentos implica 

diretamente na presença das espécies no fragmento, mais do que a heterogeneidade da 

paisagem. Segundo que boa parte das espécies registradas nos fragmentos devem fazer 

uso complementar dos ambientes de cerrado, ou são espécies de cerrado que foram 

registradas nos fragmentos.  

Encontrar limiares de heterogeneidade ao qual as espécies estão associadas pode 

ser de alta importância para trabalhos que busquem compreender a conectividade 

funcional destas espécies. Aqui conseguimos definir escalas nas quais a heterogeneidade 

pode atuar como fragmentação e ou como complementação de habitats para grupos de 

espécies de aves do Cerrado. Dados como este podem ser utilizados inclusive para 

modelos teóricos com aplicação prática de distância de custo pela paisagem.  
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CAPITULO III 

A heterogeneidade em paisagens fragmentadas importa para a riqueza 

de traços funcionais de aves do Cerrado 
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Resumo  

 

 O processo de fragmentação e perda de habitats tem como uma das consequências 

a inserção um ambiente diferente, a matriz nas paisagens. Essa inserção altera os padrões 

de heterogeneidade das paisagens e interfere na presença e movimentação das espécies 

nas paisagens fragmentadas. Em paisagens fragmentadas tendem a extinguir espécies que 

são mais sensíveis ao processo e as perturbações, enquanto aquelas de hábitos generalistas 

se beneficiam das perturbações. Nosso objetivo aqui foi testar como as alterações da 

heterogeneidade influenciam na presença de traços funcionais de aves em paisagens 

fragmentadas. Calculamos três medidas de diversidade funcional, riqueza funcional 

(FRic), equitabilidade funcional (FEve) e divergência funcional (FDiv). Realizamos 

coletas da avifauna em 17 fragmentos espalhados pelo estado de Goiás, no bioma 

Cerrado. Estimamos a heterogeneidade com o uso do Índice de Diferença Normalizada 

(NDVI) em uma escala de 5 km de buffer. Testamos as relações utilizando uma seleção 

de modelos gerais linearizados (GLM) entre a heterogeneidade da paisagem e do 

fragmento como preditores e as medidas funcionais dos grupos de aves como resposta. A 

heterogeneidade contribui para aumentos na riqueza funcional das espécies de aves, tanto 

na escala do fragmento quanto na da paisagem. A análise por dependência florestal 

mostrou que os semidependentes florestais também aumentam a riqueza funcional em 

fragmentos heterogêneos. A diversidade de ambientes em uma paisagem fragmentada 

contribui para a presença de espécies com diferentes traços, o mesmo acontece dentro de 

um ambiente como o fragmento florestal. No entanto, as espécies semidependentes 

florestais são as mais beneficiadas do aumento da heterogeneidade nos fragmentos.  
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Introdução 

 

 A importância de atributos das paisagens fragmentadas como o número e tipos de 

matriz tem ganhado mais espaço em pesquisas de fragmentação de habitats, 

principalmente devido ao grande número de evidências demonstrando a influência desses 

atributos sobre a biodiversidade (Benton et al., 2003; Ikin et al., 2014; Klingbeil and 

Willig, 2016; Watling et al., 2011). Essa variação da estrutura horizontal da matriz em 

uma paisagem fragmentada em conjunto com  a estrutura horizontal dos habitats naturais 

tem sido definida como heterogeneidade da paisagem (Fahrig and Nuttle, 2005). 

Atualmente vários ecossistemas terrestres tem sofrido conversão de áreas nativas para a 

agropecuária, resultando em ambientes naturais fragmentados e imersos em áreas de 

cultivo agropecuário (Lindenmayer and Fischer, 2007; Newbold et al., 2015; Pereira et 

al., 2010). Nesse mundo fragmentado, é essencial compreender as consequências sobre a 

biodiversidade advindas das mudanças na heterogeneidade das paisagens trazidas pela 

inserção da matriz antrópica.  

A matriz circundante ao fragmento influencia principalmente nos padrões de 

movimentação das espécies (Boscolo et al., 2008; Uezu et al., 2008), mas também pode 

alterar padrões microclimáticos, elevar ou minimizar o efeito de borda e fornecer recursos 

como abrigo e alimentação (Anderson et al., 2007; Antongiovanni and Metzger, 2005; 

Murcia, 1995). Assim, a influência da estrutura da matriz ainda altera a estrutura interna 

dos habitats e pode alterar os padrões naturais de heterogeneidade presentes em um 

ecossistema. Um exemplo da mudança na heterogeneidade da paisagem pode ser 

observado no bioma Cerrado. Esse bioma está localizado na porção central do Brasil e é 

naturalmente formado por um conjunto de tipos vegetacionais que variam estruturalmente 

e horizontalmente, que incluem áreas de pastagens naturais até áreas florestais (Ribeiro 
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and Walter, 1998). Grande parte do bioma já foi convertido para a agropecuária (Carvalho 

et al., 2009; Myers et al., 2000), substituindo vários tipos ambientais nativos do bioma. 

Esse processo pode ter reduzido a heterogeneidade das paisagens pela conversão de vários 

ambientes em um só, ou contribuído para a heterogeneidade inserindo um novo tipo de 

estrutura na paisagem. O grau no qual essa alteração beneficiou ou não a biodiversidade 

nesse bioma ainda permanece pouco explorado, por isso buscamos aqui compreender a 

influência da heterogeneidade para a aves. 

As espécies de aves do Cerrado em sua maioria utilizam mais de um ambiente 

natural do Cerrado (Piratelli and Blake, 2006; Tubelis et al., 2004), o que indica uma 

necessidade de complementação de recursos pelas espécies. Por isso, a mudança na 

heterogeneidade da paisagem tem uma importância muito grande para o grupo. A perda 

das espécies de aves que habitam as áreas abertas do bioma, por exemplo, pode 

representar um decréscimo de até 27% da diversidade de traços presentes em todo o 

Cerrado (Batalha et al., 2010). A perda de traços funcionais pode comprometer o 

funcionamento dos ecossistemas do Cerrado, visto que comunidades com grande 

diversidade de traços funcionais funcionam com mais eficiência (Tilman, 1997). Por isso, 

se faz necessário avaliar como a alteração da heterogeneidade do bioma influencia na 

diversidade funcional da comunidade de aves. 

Aqui investigamos se a heterogeneidade em paisagens fragmentadas por usos 

agropecuários influencia na diversidade de traços funcionais em comunidades de aves. 

Utilizamos três medidas de riqueza funcional (FRic), equitabilidade funcional (FEve) e 

divergência funcional (FDiv) derivadas da decomposição da diversidade funcional 

proposta por Villéger et al. (2008). A riqueza funcional (FRic) representa o espaço 

multidimensional possível de traços funcionais em uma comunidade e a equitabilidade 

funcional (FEve) o quanto a distribuição da abundância das espécies homogeiniza os 
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traços nas comunidades (Mason et al., 2005; Villéger et al., 2008). Pressupomos que a 

conversão de áreas nativas em agricultura, por exemplo, cria um filtro para as espécies e 

traços funcionais a nível da paisagem. Como a alteração interna dos fragmentos que pode 

afetar espécies florestais e sensíveis a bordas, enquanto facilita a inserção de espécies não 

dependentes florestais (Gascon et al., 1999; Watson et al., 2004). A perda das espécies 

sensíveis pode representar perda de traços únicos, todavia a inserção de espécies 

diferentes pode aumentar a diversidade funcional nos fragmentos ou na paisagem.  

Dessa maneira nosso objetivo principal foi testar como a heterogeneidade 

influencia na diversidade funcional de aves em uma paisagem fragmentada por usos 

agropecuários. Esse objetivo foi dividido em duas perguntas: (1) Uma paisagem 

agropecuária mesclada de ambientes naturais ao diversificar a heterogeneidade espacial, 

promove mudanças de aumento ou redução dos traços funcionais das espécies de aves 

dentro de um fragmento florestal? A diversidade funcional é afetada pelas escalas da 

heterogeneidade (local e paisagem), influenciando na riqueza e distribuição dos traços 

pelas paisagens? Nós esperamos que o aumento da heterogeneidade culmine no aumento 

das medidas de diversidade funcional nas duas escalas, pois em ambientes mais 

heterogêneos, espera-se maior disponibilidade de nichos, permitindo a instalação de uma 

gama maior de espécies com diferentes traços (MacArthur and MacArthur, 1961; Stein 

et al., 2014; Tews et al., 2004; Wiens, 2002). 

Alguns trabalhos apontaram que a fragmentação de habitats provoca entre outras 

consequências a extinção de espécies aves especialistas e florestais, enquanto beneficia a 

presença de espécies generalistas não florestais (Carrara et al., 2015; Gascon et al., 1999; 

Sekercioglu, 2012). No Cerrado, por exemplo, em fragmentos pequenos espécies não 

florestais estariam substituindo espécies florestais (Marini, 2001). Por isso, realizamos 

outra pergunta calculando a diversidade funcional por grupos de aves separados de acordo 
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com sua dependência florestal (dependentes florestais, semidependentes florestais e 

independentes florestais). (2) A heterogeneidade nessas paisagens fragmentadas 

influencia na presença de traços de espécies com diferentes níveis de dependência 

florestal? Acreditamos que a maior heterogeneidade nos fragmentos deve fornecer um 

aumento na diversidade funcional das espécies não florestais, enquanto reduz a 

diversidade funcional das florestais, evidenciando a ocupação do ecossistema por esse 

grupo de espécies. 

 

Material e Métodos 

 

Área de estudo 

 

A área de estudo deste capítulo foi descrita no Capítulo I desta tese, não 

apresentando  

 

Delineamento amostral 

 

O delineamento amostral foi o mesmo apresentado no Capítulo I desta tese..  

 

Coletas de dados 

 

A coleta de dados foi realizada de acordo com o que foi descrito no Capítulo I 

desta tese. 
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Procedimentos analíticos 

Análises da paisagem 

Classificação da paisagem 

A classificação do uso do solo efetuada para este capítulo foi a mesma apresentada 

no Capítulo I deste tese.  

 Cálculo da heterogeneidade 

Imaginando que cada nível de estrutura (pastagem, cerrado stricto sensu, floresta) 

possa exibir um valor diferente referente a estrutura de sua vegetação, utilizamos a 

heterogeneidade como produto da variação dessa estrutura em determinada escala. Com 

base nisso, utilizamos o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) como 

indicativo da estrutura da vegetação dos elementos nas paisagens fragmentadas. O NDVI 

é calculado fazendo-se uso de duas bandas do satélite Landasat 8 (4 e 5) e é a diferença 

entre os valores de reflectância encontrado para cada banda. Este índice reflete a produção 

de clorofila pela vegetação e tem sido utilizado como indicador da estrutura vegetacional. 

O cálculo do NDVI foi realizado para cada um dos pixels (30 m x 30 m) presentes na 

imagem de satélite, mas somente àqueles pixels dentro dos buffers de 5 km foram 

utilizados. O valor final do NDVI varia de -1 a 1, com 1 indicando maior presença de 

vegetação. Dessa maneira obtemos um valor de complexidade, pelo NDVI, para cada 

pixel na paisagem. Separamos então, os valores referentes aos fragmentos foco e a matriz 

circundante aos mesmos. Aqui consideramos a matriz como sendo toda a área ao redor 

do fragmento foco.  

 

Traços funcionais 

 

 Para as espécies coletadas, nós compilamos cinco tipos de traços funcionais, dieta 

(invertebrados, vertebrados, frutas, sementes, néctar), tipo de forrageamento (pursuit, 
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gleaning, poucing, pecking, grazing, scavenging, probing), local de forrageamento (água, 

lama, solo, vegetação, solo), horário de atividade (diurno ou noturno) e massa corporal. 

Essas características foram escolhidas por serem as que desempenham maior influência 

na movimentação e utilização do espaço pelas aves. Além disso, esses traços são 

amplamente utilizados em trabalhos abordando a comunidade de aves. Os traços de dieta, 

tipo de forrageamento e massa corporal foram extraídos de (Wilman et al., 2014). Os 

traços relativos ao tipo de forrageamento e período de atividade foram extraídos de Del 

Hoyo (2014).  Posteriormente separamos as espécies de acordo com a dependência 

florestal (Silva 1995) em dependentes florestais (DFD), semidependentes florestais (DFS) 

e independentes florestais (DFI) e calculamos a riqueza funcional para cada grupo 

individualmente. 

 

Diversidade funcional 

 

 Para quantificar a riqueza funcional, utilizamos três medidas derivadas da 

decomposição da diversidade funcional proposta por Villéger et al. (2008). As medidas 

usadas foram a Riqueza Funcional (FRic), Equitabilidade Funcional (FEve) e 

Divergência Funcional (FDiv). Utilizamos a riqueza funcional como indicativo da 

quantidade de traços funcionais presentes nas comunidades. A riqueza funcional (FRic) 

mede o espaço funcional ocupado pelos traços funcionais presentes em uma comunidade, 

a equitabilidade funcional (FEve) reflete o quão uniforme é a distribuição dos traços pela 

abundância no espaço funcional e a divergência funcional (FDiv) o quanto a distribuição 

da abundância no espaço funcional maximiza a divergência de traços funcionais dentro 

das comunidades (Mason et al., 2005; Villéger et al., 2008). A partir de uma planilha de 

traços funcionais das espécies, calculamos uma matriz de distância entre os mesmos. 
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Utilizando essa matriz de distância, os traços funcionais foram distribuídos em um espaço 

multivariado e a partir dos pontos extremos foi criado um polígono convexo, a riqueza 

funcional é volume desse polígono (Mason et al., 2005; Villéger et al., 2008). A 

equitabilidade funcional seria a distância entre os pontos funcionais e a divergência 

funcional a distância de cada ponto até o centro da distribuição no espaço funcional 

(Mason et al., 2005; Villéger et al., 2008). Com essa matriz calculamos uma análise de 

coordenadas principais (PCoA). Usamos os 10 primeiros eixos das coordenadas 

principais, os quais representaram 75% da variação. Assim como indicado por Villéger 

et al. (2008), para garantir a independência dos valores de riqueza funcional, testamos a 

abundância de indivíduos dentro dos traços funcionais pela riqueza funcional através da 

correlação de Pearson (Pearson r² = 0.185584 p = 0.084292). Os cálculos de FRic foram 

efetuados utilizando o software R 2.15.1 (R Core Team 2012), através da função dbFD 

do pacote FD (Laliberté e Legendre 2010; Laliberté e Shipley 2011). 

 

Análises comprobatórias 

 

Modelamos as respostas das medidas de diversidade funcional das comunidades 

de aves e por grupo de dependência florestal por duas variáveis, a heterogeneidade do 

fragmento (Hp) e a heterogeneidade total da paisagem (Hp). A seleção dos modelos foi 

realizada através de um Modelo Linear Generalizado (GLM). Testamos todas as possíveis 

combinações de modelos entre as variáveis preditoras para testar qual mais se adequa a 

distribuição dos dados. Também utilizamos um modelo nulo concorrente. Através do uso 

do critério de informação de Akaike (AIC) nós quantificamos o tamanho dos efeitos de 

cada variável explanatória utilizada. Testamos todos os modelos possíveis com estas 

variáveis e ranqueamos os modelos em um intervalo de confiança de 95%. Esses cálculos 
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foram realizados com o uso do pacote MuMin (Bartón, 2015) para o software R (R Core 

Team 2012). Os modelos com os valores de AIC mais baixos, e com melhor AIC médio, 

foram considerados aqueles que melhor se adequam a dispersão dos dados. Os modelos 

que exibiram valor de delta AIC menor ou igual a dois, foram considerados como os 

melhores. Quando o modelo nulo aparecia entre os modelos com AIC menores que 2, 

consideramos que as variáveis não apresentavam explicação suficiente para a riqueza das 

espécies. Para calcular a importância relativa de cada variável, calculamos os valores do 

beta do modelo e o intervalo de confiança com 95%. 

Resultados 

 

A riqueza funcional varia positivamente com o aumento da heterogeneidade 

dentro dos fragmentos e da paisagem. Ou seja, o número de traços das espécies de aves 

no Cerrado aumenta de acordo com a heterogeneidade em duas escalas, a local do 

fragmento e a da paisagem (Tabela 01 – Figura 04 e 05). A importância da 

heterogeneidade local foi muito maior do que a heterogeneidade da paisagem, com quase 

três vezes o valor (Tabela 02). Todavia não encontramos nenhuma relação para as 

medidas de equitabilidade funcional e divergência funcional.  
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Tabela 01 – Resultados do GLM entre as medidas de heterogeneidade e medidas 

funcionais. 

Medida funcional Modelo* DF Log(L) AICc Delta wi 

FRic  Hf 3 26.8 -45.75 0 0.67 

  Hf + Hp 4 27.74 -44.14 1.61 0.3 

  Nulo 2 21.61 -38.36 7.39 0.02 

              

FEve  Hp 3 38.57 -69.3 0 0.57 

  Nulo 2 36.3 -67.74 1.55 0.26 

Fdiv Nulo 2 49.14 -93.42 0 0.52 

*Modelo: Hf – Heterogeneidade local (dentro dos fragmentos amostrados); Hp – 

Heterogeneidade da paisagem circundante ao fragmento. 

 

Tabela 02 - Valores de importância das variáveis preditoras para a riqueza funcional da 

comunidade de aves. 

  
Heterogeneidade 

local 

Heterogeneidade 

da paisagem 

Valor de importância da 

variável 0.97 0.31 

 

 

 
Figura 04 – Relação entre Riqueza funcional e a heterogeneidade dos fragmentos 

amostrados. 
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Figura 05 – Relação entre Riqueza funcional e a heterogeneidade total das paisagens. 

 

 A análise entre os três grupos por dependência florestal resultou em uma relação 

apenas, entre a riqueza funcional das espécies semi-dependentes florestais e a 

heterogeneidade dos fragmentos (Tabela 03; Figura 06). Nenhuma das outras análises 

exibiram relação. Nessa análise o valor da importância da heterogeneidade local foi mais 

próximo ao da heterogeneidade da paisagem (Tabela 04), no entanto a heterogeneidade 

da paisagem não esteve relacionada a riqueza funcional do grupo. 
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Tabela 03 – Resultados do GLM entre as medidas de heterogeneidade e medidas 

funcionais para os grupos de aves baseados na dependência florestal. 

Grupo 
Medida 

funcional 
Modelo* DF Log(L) AICc Delta wi 

DFS FRic Hf 3 32.46 -57.07 0 0.59 

DFS FRic Hf + Hp 4 33.05 -54.77 2.3 0.19 

DFS FRic Nulo 2 29.46 -54.06 3.01 0.13 

DFS FEve Nulo 2 31.45 -58.03 0 0.48 

DFS FDiv Nulo 2 45.99 -87.13 0.46 0.35 

DFD FRic Nulo 2 35.36 -65.87 0 0.58 

DFD FEve Nulo 2 33.09 -61.32 0 0.67 

DFD FDiv Nulo 2 34.34 -63.81 0.15 0.37 

DFI FRic Hp 3 28.48 -49.11 0 0.4 

DFI FRic Hf + Hp 4 29.73 -48.12 0.99 0.25 

DFI FRic Hf 3 27.76 -47.67 1.44 0.2 

DFI FRic Nulo 2 26 -47.15 1.96 0.15 

DFI FEve Nulo 2 28.94 -53.02 0 0.58 

DFI FDiv Nulo 2 34.34 -63.81 0.15 0.37 

*Modelo: Hf – Heterogeneidade local (dentro dos fragmentos amostrados); Hp – 

Heterogeneidade da paisagem circundante ao fragmento. 

 

 
Figura 06 – Relação entre a riqueza funcional do grupo semi-dependentes florestais e 

heterogeneidade dos fragmentos amostrados. 
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Tabela 04 – Valores de importância das variáveis preditoras para a riqueza funcional dos 

grupos de aves separados com base na dependência florestal. 

Grupo 

Heterogeneidade 

local (fragmento) 

Heterogeneidade 

da paisagem 

DFS 0.34 0.3 

DFD 0.18 0.18 

DFI 0.18 0.28 

 

 

Discussão 

 

Visão geral  

 

A heterogeneidade espacial desempenha influência sobre os padrões de 

diversidade biológica como a diversidade de espécies, funcional e filogenética (Benton et 

al., 2003; MacArthur and MacArthur, 1961; Stein et al., 2014; Tews et al., 2004). Aqui 

corroboramos que a riqueza funcional de aves do Cerrado também é influenciada pelos 

padrões de heterogeneidade espacial em paisagens fragmentadas por usos antrópicos. A 

riqueza de traços das espécies tem relação positiva com a heterogeneidade espacial na 

escala do fragmento e da paisagem. No entanto, a heterogeneidade do fragmento teve 

maior peso em explicar a variação da riqueza funcional de aves. A escala na qual a 

comunidade de aves responde melhor a fragmentação de habitats ainda é motivo de 

discussão. Alguns trabalhos indicam que a comunidade de aves pode responder melhor a 

pequenas escalas, algumas vezes restritas ao fragmento, para obtenção de relações com a 

fragmentação de habitats (Neumann et al., 2016; Stirnemann et al., 2014), enquanto 

outros apontam mais relações em escalas maiores como de 5 Km em análises de paisagem 

(Bennett et al., 2004; Dunford and Freemark, 2005; Hobson and Bayne, 2000; Smith et 

al., 2011). Nesse sentido, nosso trabalho foi cuidadoso incluindo ambas as escalas nas 

análises, uma de nível local, o fragmento amostrado, e outra a nível da paisagem, num 
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buffer de 5 km a partir do centroide do fragmento. Isso nos permitiu captar a influência 

de ambas as escalas para a riqueza funcional de aves no Cerrado. 

As análises por dependência florestal indicaram apenas uma relação entre a 

riqueza funcional dos semidependentes florestais e a heterogeneidade do fragmento. Os 

semidependentes florestais se beneficiam da heterogeneidade em escalas menores, 

ocupando fragmentos mesclados de floresta com outros ambientes. Assim, fragmentos 

que sofreram alguma perturbação, alterando sua heterogeneidade interna, pode oferecer 

mais nichos possíveis para o semidependentes florestais, aumentando a riqueza funcional 

deste grupo dentro dos fragmentos (Marini, 2001). 

O ambiente no qual essas paisagens estão inseridas também tem importância para 

as espécies e grupos funcionais. O bioma Cerrado, no caso, é um mosaico natural de 

ambientes (Ribeiro and Walter, 1998). Embora tenhamos selecionado ambientes de 

florestas estacionais semideciduais, foi comum encontrar alguns pequenos trechos 

mesclados de florestas de galeria, matas secas e deciduais. A heterogeneidade nesse 

bioma é natural, sendo uma característica do mesmo. Muitas das espécies de aves ocorrem 

nessas transições e grande parte das espécies de aves do Cerrado utilizam em algum 

momento mais de um dos ambientes do bioma (Manica et al., 2010; Piratelli and Blake, 

2006; Tubelis et al., 2004).  

 

Diversidade funcional na comunidade de aves 

 

A matriz entre os habitats em uma paisagem fragmentada funciona como um filtro 

para a movimentação das espécies (Anderson et al., 2007; Antongiovanni and Metzger, 

2005; Harper et al., 2008) e consequentemente dos traços funcionais, aqui demonstramos 
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que a heterogeneidade da paisagem e dos fragmentos também atua de forma similar. O 

número de traços funcionais presentes na comunidade de aves do Cerrado aumenta em 

fragmentos e paisagens heterogêneas. Uma maior heterogeneidade fornece uma maior 

variedade de nichos disponíveis, permitindo a instalação e permanência de um maior 

número de indivíduos de diferentes espécies que utilizam diferentes recursos (MacArthur 

and MacArthur, 1961; Stein et al., 2014; Tews et al., 2004; Wiens, 2002). A 

heterogeneidade local, no caso a do fragmento, foi mais importante para explicar a 

variação da riqueza funcional do que a heterogeneidade da paisagem. Nesse caso, a 

heterogeneidade da paisagem só foi influente, quando somada a heterogeneidade do 

fragmento, indicando que a escala local pode ser mais importante para o número de traços 

na comunidade.  

Na escala da paisagem, a riqueza funcional da comunidade de aves também 

aumenta em função da heterogeneidade. A paisagem tem importância para aquelas 

espécies que utilizam diferentes ambientes, seja de forma complementares e ou por 

sazonalidade. O bioma Cerrado por sua vez, é composto de vários tipos  ambientais, que 

variam muito em estrutura, desde ambientes campestres, passando por savânicos até 

florestais (Ribeiro and Walter, 1998). O bioma é formado ao longo de gradientes 

ambientais, e suas espécies se distribuem ao longo destes gradientes. Apesar de serem 

mais abundantes em determinados ambientes, indivíduos de boa parte das espécies podem 

ser encontrados em mais de um ambiente (Manica et al., 2010; Tubelis et al., 2004). Dessa 

forma, a maior heterogeneidade no Cerrado colabora para uma maior riqueza de traços 

na paisagem e nos fragmentos. Para muitas espécies que não são estritamente especificas 

ambientais, a matriz pode fornecer recursos complementares. A matriz poderia inclusive 

funcionar como aumento da disponibilidade de nichos na paisagem. Muitas espécies 

generalistas se beneficiam da matriz, obtendo alimentação, abrigo, etc. (Anderson et al., 
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2007; Gascon et al., 1999). Estas espécies que habitam a paisagem fragmentada, tem 

maiores chances de sobreviver nessas paisagens devido a sua habilidade em usar e 

transitar pela matriz (Anderson et al., 2007; Fahrig and Merriam, 1994). A matriz nas 

paisagens analisadas tem grande importância na medida de heterogeneidade da paisagem, 

pois compõem a maior parte da mesma. A heterogeneidade numa escala de paisagem 

tende a beneficiar a presença de espécies generalistas (Jeliazkov et al., 2016). Por isso, 

acreditamos que a heterogeneidade atuou como um filtro para os traços funcionais, 

reduzindo ou eliminando àquelas espécies sensíveis a heterogeneidade e movimentação 

pela matriz.  

 

Diversidade funcional em grupos de aves por dependência florestal 

 

As espécies semidependentes florestais aumentam sua riqueza funcional com o 

aumento da heterogeneidade dos fragmentos amostrados. O resultado aqui indica que a 

variável local é mais importante para a riqueza funcional do que a paisagem, assim como 

para a comunidade total de aves. Esse grupo pode estar aumentando sua riqueza funcional 

nos fragmentos em função de alterações na estrutura interna dos mesmos (e.g. De Coster 

et al., 2015; Marini, 2001). Perturbações como o efeito de bordas, remoção de madeira, 

presença de animais domésticos (cães, gatos, gado, cavalos), alteram a heterogeneidade 

interna dos fragmentos (Fahrig, 2003; Murcia, 1995), deixando-os menos íntegros e mais 

heterogêneos. Os semidependentes florestais possuem facilidade em utilizar tanto 

ambientes florestais quanto não florestais. Desse modo, quando os fragmentos alteram ou 

aumentam sua heterogeneidade, criam novos ambientes e podem afastar aquelas espécies 

especialistas de interior florestal. Assim como evidenciam vários estudos, há uma 

tendência geral para a comunidade de aves no processo de perda e fragmentação de 



90 
 

habitats na região neotropical onde espécies especialistas são exintas e riqueza e ou 

abundância de espécies generalistas aumenta (Carrara et al., 2015; De Coster et al., 2015; 

Gascon et al., 1999; Sekercioglu, 2012). Alterações como essas, podem colaborar na 

extinção ou redução da abundância de espécies especialistas de habitat, de interior de 

fragmentos e beneficiar a entrada de espécies mais generalistas (De Coster et al., 2015; 

Leyequién et al., 2010; Sekercioglu, 2012; Watson et al., 2004), o que pode promover um 

incremento na riqueza de traços funcionais. Espécies generalistas aumentam o número de 

funções ecológicas desempenhadas no fragmento, mas a originalidade dentro da 

comunidade de aves pode reduzir. 

 A riqueza funcional do grupo de dependentes e independentes florestais não foi 

explicada por nenhum dos modelos testados. Para as espécies florestais, que seriam mais 

dependentes da área íntegra dos fragmentos, o tamanho dos fragmentos pode ser um fator 

importante (Marini, 2001). Para testar se a riqueza funcional desse grupo sofre alterações 

com a heterogeneidade, pode ser interessante testar em fragmentos de tamanhos 

diferentes, principalmente fragmentos maiores. Fragmentos maiores teriam mais chances 

de sustentar populações de organismos sensíveis e ou especialistas de habitat. Em 

determinadas paisagens o tamanho dos fragmentos não seriam suficientes nem mesmo 

um indivíduo (Fahrig and Merriam, 1994). Pesquisa com mamíferos na Mata Atlântica 

também revelou que a quantidade de área florestal na paisagem é uma variável importante 

para a presença de espécies com dependência florestal (Pardini et al., 2010). Deste modo, 

um teste utilizando uma maior variação de porcentagem florestal na paisagem pode obter 

mais sucesso com relação entre a riqueza funcional desse grupo e a heterogeneidade das 

paisagens.  

 Os independentes florestais têm uma relação com heterogeneidades em escalas 

maiores, visto que transitam com facilidade em paisagens fragmentadas. Uma 
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característica do grupo é a alta capacidade de fazer uso de uma grande gama de ambientes. 

Como as espécies desse grupo se encontram espalhadas na paisagem, o registro de 

indivíduos dentro dos fragmentos florestais pode subestimar a real presença do grupo na 

região. Todavia, esperávamos que o aumento da heterogeneidade interna dos fragmentos 

favorecesse a entrada de espécies desse grupo nos fragmentos, assim como facilita para 

os semidependentes florestais. A relação entre a riqueza de traços funcionais desse grupo 

e a heterogeneidade das paisagens fragmentadas deve ser mais detectável quando as 

espécies são amostradas ao longo de toda a paisagem. A coleta na paisagem valorizaria a 

contribuição dos diferentes ambientes para a diversidade de espécies e traços funcionais 

para a comunidade total da paisagem. 

 

Considerações Finais  

 

Não captamos nenhuma relação entre a divergência e equitabilidade funcional, o 

que pode indicar que a distribuição dos traços não foi dissimilar através da 

heterogeneidade dos fragmentos e da matriz. Outras características das paisagens 

fragmentadas podem desempenhar influência sobre a variação de traços na paisagem 

fragmentada relacionados a quantidade de habitat e a configuração dos mesmos como 

quantidade de área, intensidade das bordas, tamanho das bordas, configuração dos 

habitats (De Coster et al., 2015; Gascon et al., 1999; Watson et al., 2004). Dessa forma, 

essas medidas podem estar relacionadas a outro grupo de variáveis que não a 

heterogeneidade. 

A heterogeneidade espacial tem influência sobre a riqueza funcional de aves do 

Cerrado em paisagens fragmentadas pelo uso antrópico. A maior heterogeneidade atuou 

aumentando o espaço funcional de traços para as comunidades locais. Esse padrão se 
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seguiu somente para a riqueza funcional do grupo de semidependentes, mas só para a 

escala do fragmento.  

Os resultados obtidos neste trabalho reforçam a importância da heterogeneidade 

espacial para a presença de serviços ambientais desempenhados por aves em paisagens 

fragmentadas. Os dados resultantes do trabalho podem contribuir para guiar novos 

trabalhos que tenham por objetivos encontrar limiares de heterogeneidade para a presença 

de traços funcionais nas paisagens fragmentadas. Trabalhos analisando limiares 

relacionados a diversidade funcional podem evidenciar até que ponto a heterogeneidade 

de uma paisagem ou de um fragmento pode ser prejudicial ou não para o funcionamento 

local dos ecossistemas.  
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Conclusão geral 

  

Nesse trabalho demonstramos um método simples pelo qual podemos classificar 

de maneira quantitativa características da matriz como a permeabilidade e 

heterogeneidade. Nos últimos anos esses dois atributos têm estado mais presentes nas 

pesquisas em fragmentação de habitats, no entanto em sua maioria eles medem apenas a 

quantidade de área ocupada pelos tipos de matriz. Nossa abordagem tem a vantagem de 

extrair medidas da estrutura interna tanto da matriz, com seus diferentes tipos, quanto dos 

habitats em paisagens fragmentadas. Essa quantificação pode ser adaptada para diferentes 

usos da paisagem, utilizando a percepção de diferentes espécies. Evidenciamos aqui que 

em paisagens com altos níveis de fragmentação (30 %< de habitat) a conectividade, 

medida pela permeabilidade da matriz, está mais correlacionada a configuração dos 

habitats na paisagem, medido pelo número de fragmentos na paisagem. Utilizamos nas 

nossas análises o ambiente florestal como foco em paisagens do Cerrado, e observamos 

que nesse cenário, essa permeabilidade está influenciada pela quantidade de manchas 

nessa paisagem. Como resultado complementar, verificamos que alguns grupos 

relacionados aos estratos inferiores da vegetação são influenciados pela permeabilidade 

da matriz, sendo essas condições ambientais determinantes na capacidade desses grupos 

em deslocar-se pela paisagem devido as características biológicas desses grupos.  

Para a heterogeneidade demonstramos que diferentes grupos de aves têm relações 

com a heterogeneidade em paisagens fragmentadas em diferentes escalas. A 

heterogeneidade na escala do fragmento amostrado foi a mais influente, presente em um 

maior número de modelos e exibindo maior valor de importância. A heterogeneidade na 

escala das classes de habitat na paisagem foi menos influente, mas a heterogeneidade dos 

ambientes de cerrado foi a segunda com mais relações. A heterogeneidade da paisagem 
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exibiu relação com um menor número de grupos funcionais, possivelmente somente para 

aquelas espécies que utilizam habitats em escalas maiores como a paisagem. 

A riqueza funcional nas paisagens fragmentadas aumenta em função da 

heterogeneidade em diferentes escalas, tanto na do fragmento quanto no da paisagem. 

Aqui evidenciamos que as espécies não dependentes florestais, tem se beneficiado do 

aumento da heterogeneidade dos fragmentos, onde espécies com traços diferentes chegam 

e ocupam novos nichos oferecidos pelo aumento da heterogeneidade. No entanto, a 

equitabilidade funcional e a divergência funcional não são influenciados pela variação da 

heterogeneidade em nenhuma das escalas. Essas duas medidas não apresentaram relação 

quando eram referentes a comunidade total de aves, nem quando separados por grupos de 

dependência florestal. 

Apresentamos novos meios de se medir características das paisagens 

fragmentadas e demonstramos de forma efetiva a influência dessas medidas sobre padrões 

de diversidade de aves do Cerrado. A mensuração da estrutura da paisagem nesse nível 

mais refinado pode ser um avanço nas tentativas de se compreender a percepção das 

espécies em relação a paisagem fragmentada. Nesse caso, focando no habitat da espécie, 

como indicador de áreas para a própria espécie. 
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Anexo 1 

Anexo1 – Tabela de registros de espécies para os 17 fragmentos de floresta estacional semidecidual inseridos no estado de Goiás, sob o domínio 

do bioma Cerrado. Tipo de registro pelo qual a espécie foi identificada; PE – Ponto de escuta; RN – Redes de neblina. Dieta (D): carnívoros (C); 

frugívoros (F); granívoros (G); insetívoros (I); nectarívoros (N); onívoros (O). Estrato de ocorrência (E): Aéreo (A); Aquático (AQ); Dossel (D); 

Intermediário (I); Solo (S); Sub-bosque (SB). Dependência florestal (DF): Dependente (DFD); Semidependente (DFS); Independente (DFI).  

Táxon 
Tipo de 
Registro D E DF Fragmentos florestais de registro 

Tinamiformes Huxley, 1872      

Tinamidae Gray, 1840       

Crypturellus undulatus (Temminck, 1815) PE O S DFD F1, F2, F3, F4, F5, F6, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17 

Crypturellus parvirostris (Wagler, 1827) PE O S DFI F1, F2, F5, F6, F7, F10, F13, F15 

Anseriformes Linnaeus, 1758      

Anhimidae Stejneger, 1885       

Anhima cornuta (Linnaeus, 1766) PE O S DFI F1 

Anatidae Leach, 1820       

Dendrocygna viduata (Linnaeus, 1766) PE O AQ DFI F3 

Cairina moschata (Linnaeus, 1758) PE O AQ DFI F2, F3, F9, F11, F12 

Galliformes Linnaeus, 1758      

Cracidae Rafinesque, 1815      

Penelope superciliaris Temminck, 1815 PE F S DFD F4, F16 

Crax fasciolata Spix, 1825 *VU  PE F S DFD F3, F10, F11, F16 

Ciconiiformes Bonaparte, 1854      

Ciconiidae Sundevall, 1836      

Suliformes Sharpe, 1891      

Phalacrocoracidae Reichenbach, 1849      
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Táxon 
Tipo de 
Registro D E DF Fragmentos florestais de registro 

Anhingidae Reichenbach, 1849      

Pelecaniformes Sharpe, 1891      

Ardeidae Leach, 1820      

Ardea cocoi Linnaeus, 1766 PE C AQ DFI F3 

Ardea alba Linnaeus, 1758 PE C AQ DFI F3 

Syrigma sibilatrix (Temminck, 1824) PE O S DFI F6 

Threskiornithidae Poche, 1904      

Mesembrinibis cayennensis (Gmelin, 1789) PE O S DFS F3, F10, F11, F12, F13, 

Theristicus caudatus (Boddaert, 1783) PE O S DFI F2, F3, F5, F6, F7, F8, F10, F11, F12, F13, F14, F16, F17 

Cathartiformes Seebohm, 1890      

Cathartidae Lafresnaye, 1839      

Cathartes aura (Linnaeus, 1758) PE C A DFI F1, F2, F3, F4, F9, F12 

Coragyps atratus (Bechstein, 1793) PE C A DFI F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17 

Accipitriformes Bonaparte, 1831      

Accipitridae Vigors, 1824      

Ictinia plumbea (Gmelin, 1788) PE I A DFS F3, F4, F5, F8, F11, F14 

Geranospiza caerulescens (Vieillot, 1817) PE C D DFS F2, F3 

Heterospizias meridionalis (Latham, 1790) PE C D DFI F2, F3, F4 

Rupornis magnirostris (Gmelin, 1788) PE, RN C D DFI F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17 

Buteo nitidus (Latham, 1790) PE C D DFS F2, F5, F8 

Buteo brachyurus Vieillot, 1816 PE C D DFS F5, F12 

Eurypygiformes Furbringer, 1888      

Eurypygidae Selby, 1840      
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Táxon 
Tipo de 
Registro D E DF Fragmentos florestais de registro 

Eurypyga helias (Pallas, 1781)  PE C S DFD F3, F9 

Gruiformes Bonaparte, 1854      

Aramidae Bonaparte, 1852      

Rallidae Rafinesque, 1815      

Laterallus melanophaius (Vieillot, 1819) PE O S DFS F2, F16 

Columbiformes Latham, 1790      

Columbidae Leach, 1820      

Columbina talpacoti (Temminck, 1811)  G S DFI F2, F3, F5, F6, F7, F8, F9, F11, F12, F13, F15, F16, F17 

Columbina squammata (Lesson, 1831) PE G S DFI F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F11, F13, F14, F16, F17 

Claravis pretiosa (Ferrari-Perez, 1886) PE, RN F S DFS F3, F8, F16 

Patagioenas speciosa (Gmelin, 1789) PE F D DFS F1, F2, F3, F4, F5, F13 

Patagioenas picazuro (Temminck, 1813) PE F D DFS F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17 

Patagioenas cayennensis (Bonnaterre, 1792) PE F D DFD F1, F2, F3, F7, F10, F12, F13, F15 

Leptotila verreauxi Bonaparte, 1855 PE, RN F S DFS F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17 

Leptotila rufaxilla (Richard & Bernard, 1792) PE F S DFD F7, F8, F9, F12 

Opisthocomiformes Sclater, 1880      

Opisthocomidae Swainson, 1837      

Opisthocomus hoazin (Statius Muller, 1776)  PE F I DFS F3 

Cuculiformes Wagler, 1830      

Cuculidae Leach, 1820      

Piaya cayana (Linnaeus, 1766) PE, RN I D DFS F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17 

Coccyzus melacoryphus Vieillot, 1817 PE I D DFS F9, F10 

Tapera naevia (Linnaeus, 1766) PE I SB DFI F3, F4, F5, F6, F14, F16 
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Strigiformes Wagler, 1830      

Strigidae Leach, 1820      

Glaucidium brasilianum (Gmelin, 1788) PE, RN C D DFS F1, F2, F3, F4, F5, F6, F13, F14 

Nyctibiidae Chenu & Des Murs, 1851      

Caprimulgiformes Ridgway, 1881      

Caprimulgidae Vigors, 1825      

Hydropsalis albicollis (Gmelin, 1789) RN I S DFS F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F17 

Apodiformes Peters, 1940      

Apodidae Olphe-Galliard, 1887      

Trochilidae Vigors, 1825      

Glaucis hirsutus (Gmelin, 1788) PE, RN N SB DFD F2, F9 

Phaethornis ruber (Linnaeus, 1758) PE, RN N SB DFD F1, F2, F8, F11, F12, F13, 

Phaethornis pretrei (Lesson & Delattre, 1839) PE, RN N SB DFS F1, F2, F4, F5, F8, F9, F11, F12, F16 

Eupetomena macroura (Gmelin, 1788) RN N I DFI F6, F7, F9, F10, F12, F15, F17 

Aphantochroa cirrochloris (Vieillot, 1818)  RN N I DFD F8 

Florisuga fusca (Vieillot, 1817)  PE N I DFD F16 

Anthracothorax nigricollis (Vieillot, 1817) PE N I DFS F2, F3, F5, F6, F9 

Chlorostilbon lucidus (Shaw, 1812) PE N I DFS F2, F3, F5, F10, F12, F13, F16, F17 

Thalurania furcata (Gmelin, 1788) PE, RN N I DFS F2, F3, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17 

Amazilia versicolor PE, RN N I DFD F1, F2, F11 

Amazilia fimbriata (Gmelin, 1788) RN N I DFS F6, F7, F11 

Heliomaster squamosus (Temminck, 1823) PE N D DFD F5, F16 

Trogoniformes A. O. U., 1886      
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Trogonidae Lesson, 1828      

Trogon viridis Linnaeus, 1766  PE O D DFD F1, F2 

Trogon surrucura Vieillot, 1817  PE O D DFD F5, F9, F11, F12, F13, F14, F16, F17 

Trogon curucui Linnaeus, 1766 PE O D DFD F3, F4 

Coraciiformes Forbes, 1844      

Alcedinidae Rafinesque, 1815      

Megaceryle torquata (Linnaeus, 1766) PE C I DFI F2, F3, F16 

Chloroceryle americana (Gmelin, 1788) RN C I DFS F3, F12, F13 

Chloroceryle inda (Linnaeus, 1766) PE C SB DFS F3 

Momotidae Gray, 1840      

Baryphthengus ruficapillus (Vieillot, 1818)  PE, RN I I DFD F10, F11, F12 

Momotus momota (Linnaeus, 1766) PE, RN I I DFD F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F12, F13, F14, F15 

Galbuliformes Fürbringer, 1888      

Galbulidae Vigors, 1825      

Galbula ruficauda Cuvier, 1816 PE, RN I I DFS F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F16, F17 

Bucconidae Horsfield, 1821      

Nystalus chacuru (Vieillot, 1816) PE O D DFI F6, F7 

Nonnula rubecula (Spix, 1824) RN I I DFD F6, F10, F11, F12, F16, F17 

Monasa nigrifrons (Spix, 1824) PE, RN I I DFD F1, F2, F3, F4, F5, F6, F8, F9, F11, F12, F13, F14, F16, F17 

Piciformes Meyer & Wolf, 1810      

Ramphastidae Vigors, 1825      

Ramphastos toco Statius Muller, 1776 PE F D DFS F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17 

Ramphastos vitellinus Lichtenstein, 1823 PE F D DFD F1, F2, F4, F5, F15 



105 
 

Táxon 
Tipo de 
Registro D E DF Fragmentos florestais de registro 

Pteroglossus castanotis Gould, 1834 PE F D DFD F2, F3, F4, F6, F8, F9, F12, F14, F15 

Picidae Leach, 1820      

Picumnus albosquamatus d'Orbigny, 1840  PE, RN I I DFS F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F13, F14, F15, F16, F17 

Veniliornis passerinus (Linnaeus, 1766) PE, RN I D DFS F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F14, F16, F17 

Colaptes melanochloros (Gmelin, 1788) PE I D DFS F1, F2, F3, F5, F6, F7, F8, F14, F16 

Celeus ochraceus (Spix, 1824) PE, RN I D DFD F1, F4, F5, F6 

Celeus flavescens (Gmelin, 1788) PE I D DFD F7, F11, F12, F14, F15 

Celeus flavus (Statius Muller, 1776)  PE I D DFD F1, F4, 

Dryocopus lineatus (Linnaeus, 1766) PE I D DFS F3, F7, F8, F11, F12, F14, F16 

Campephilus melanoleucos (Gmelin, 1788) PE I D DFD F2, F4, F12 

Cariamiformes Furbringer, 1888      

Cariamidae Bonaparte, 1850      

Falconiformes Bonaparte, 1831      

Falconidae Leach, 1820      

Caracara plancus (Miller, 1777) PE C S DFI F1, F3, F4, F6, F7, F10, F11, F12, F13, F16, F17 

Herpetotheres cachinnans (Linnaeus, 1758) PE C D DFS F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F14, F17 

Micrastur semitorquatus (Vieillot, 1817) PE C D DFS F6 

Psittaciformes Wagler, 1830      

Psittacidae Rafinesque, 1815      

Ara ararauna (Linnaeus, 1758) PE F D DFS F1, F4, F5, F6, F9, F13, F15, F16 

Diopsittaca nobilis (Linnaeus, 1758) PE F D DFS F4, F5, F6, F7, F15, F16 

Psittacara leucophthalmus (Statius Muller, 1776) PE F D DFS F5, F6, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F16, F17 

Aratinga auricapillus (Kuhl, 1820) PE F D DFD F5, F8 
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Eupsittula aurea (Gmelin, 1788) PE F D DFI F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F15, F16, F17 

Forpus xanthopterygius (Spix, 1824) PE F D DFI F11, F16, F17 

Brotogeris chiriri (Vieillot, 1818) PE F D DFS F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F16, F17 

Alipiopsitta xanthops (Spix, 1824) PE F D DFI F15 

Pionus menstruus (Linnaeus, 1766)  PE F D DFD F3, F4, F6, F7, F9, F13, F15 

Amazona amazonica (Linnaeus, 1766) PE F D DFD F1, F2, F3, F4, F8, F12, F14, F15, F16 

Amazona aestiva (Linnaeus, 1758) *  PE F D DFD F3, F8, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17 

Passeriformes Linnaeus, 1758      

Thamnophilidae Swainson, 1824      

Formicivora grisea (Boddaert, 1783) PE, RN I SB DFS F2, F3, F4 

Formicivora melanogaster Pelzeln, 1868 PE I SB DFS F1 

Dysithamnus mentalis (Temminck, 1823)  PE, RN I SB DFD F1, F2, F4, F5, F6, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15 

Herpsilochmus atricapillus Pelzeln, 1868 PE I D DFD F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F14, F15, F16, F17 

Herpsilochmus longirostris Pelzeln, 1868  PE I D DFD F5, F6, F15 

Sakesphorus luctuosus (Lichtenstein, 1823)  PE I SB DFD F3 

Thamnophilus doliatus (Linnaeus, 1764) PE I SB DFS F8, F9, F12, F13, F16 

Thamnophilus pelzelni Hellmayr, 1924 PE, RN I SB DFD F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F10, F13 

Thamnophilus caerulescens Vieillot, 1816 PE, RN I SB DFD F5, F10, F11, F12, F13, F16 

Taraba major (Vieillot, 1816) PE, RN I SB DFS F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F12, F13 

Conopophagidae Sclater & Salvin, 1873      

Conopophaga lineata (Wied, 1831)  RN I SB DFD F11 

Scleruridae Swainson, 1827      

Sclerurus scansor (Ménétriès, 1835)  RN I S DFD F11, F12 
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Dendrocolaptidae Gray, 1840      

Sittasomus griseicapillus (Vieillot, 1818) PE, RN I I DFD F5, F6, F8, F11, F12, F14, F15, F17 

Xiphorhynchus fuscus (Vieillot, 1818)  RN I I DFD F11, F12, F15 

Xiphorhynchus guttatus (Lichtenstein, 1820) PE, RN I I DFD F1, F2, F3, F4, F5, F6, F8, F9, F12, F13, F14 

Campylorhamphus trochilirostris (Lichtenstein, 1820) PE, RN I I DFD F6, F8, F12 

Dendroplex picus (Gmelin, 1788) RN I I DFS F3, F5, F12 

Lepidocolaptes angustirostris (Vieillot, 1818) PE I I DFI F3, F5, F7, F17 

Dendrocolaptes platyrostris Spix, 1825 PE, RN I I DFD F5, F8, F11, F12, F13, F14, F16 

Xenopidae Bonaparte, 1854      

Furnariidae Gray, 1840      

Furnarius rufus (Gmelin, 1788) PE I S DFI F6, F11, F14 

Lochmias nematura (Lichtenstein, 1823) RN I S DFD F12 

Clibanornis rectirostris (Wied, 1831)  PE, RN I S DFD F9 

Automolus leucophthalmus (Wied, 1821)  PE, RN I SB DFD F9, F10, F11, F12, F14 

Philydor rufum (Vieillot, 1818) PE I D DFD F8 

Synallaxis frontalis Pelzeln, 1859 PE I SB DFD F3, F6, F8, F12, F14, F17 

Synallaxis albescens Temminck, 1823 PE I SB DFI F7 

Synallaxis scutata Sclater, 1859 PE, RN I SB DFS F1, F8, F9, F11, F12, F13, F16 

Cranioleuca vulpina (Pelzeln, 1856) PE I I DFI F3 

Cranioleuca semicinerea (Reichenbach, 1853) PE I D DFS F8 

Pipridae Rafinesque, 1815      

Neopelma pallescens (Lafresnaye, 1853) PE, RN I SB DFD F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F10, F11, F12, F15, F16, F17 

Pipra fasciicauda Hellmayr, 1906 PE, RN I I DFD F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F12, F13, F14, F17 
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Antilophia galeata (Lichtenstein, 1823)  PE, RN I I DFD F10, F11, F12, F15, F16, F17 

Myiobius atricaudus Lawrence, 1863 RN I I DFD F16 

Tityridae Gray, 1840      

Schiffornis virescens (Lafresnaye, 1838)  PE, RN I SB DFD F11, F12 

Tityra inquisitor (Lichtenstein, 1823) PE O D DFD F1, F2, F3, F4, F6, F14 

Tityra cayana (Linnaeus, 1766) PE O D DFD F1, F5, F8, F13, F16 

Tityra semifasciata (Spix, 1825)  PE O D DFD F3, F9 

Pachyramphus polychopterus (Vieillot, 1818) PE I D DFS F1, F2, F3, F4, F5, F7, F9, F15 

Platyrinchidae Bonaparte, 1854      

Platyrinchus mystaceus Vieillot, 1818 PE, RN I SB DFD F5, F10, F11, F12, F15 

Rhynchocyclidae Berlepsch, 1907      

Leptopogon amaurocephalus Tschudi, 1846 PE, RN I SB DFD F1, F2, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17 

Corythopis delalandi (Lesson, 1830)  PE, RN I SB DFD F7, F10, F11, F12, F15, F16, F17 

Tolmomyias sulphurescens (Spix, 1825) PE, RN I D DFD F1, F5, F11, F12, F14, F16, F17 

Tolmomyias flaviventris (Wied, 1831) PE, RN I D DFD F1, F2, F3, F4, F5, F7, F10, F12, F14, F15 

Todirostrum cinereum (Linnaeus, 1766) PE, RN I I DFS F5, F6, F8, F10, F11, F12, F13, F15 

Poecilotriccus latirostris (Pelzeln, 1868) PE, RN I SB DFD F1, F2, F3, F5, F8, F9, F13 

Myiornis auricularis (Vieillot, 1818)  PE I I DFD F12 

Hemitriccus margaritaceiventer (d'Orbigny & Lafresnaye, 
1837) PE I I DFS F1, F2, F6, F17 

Tyrannidae Vigors, 1825      

Camptostoma obsoletum (Temminck, 1824) PE O D DFI F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F10, F11, F16, F17 

Elaenia flavogaster (Thunberg, 1822) PE O D DFS F2, F11, F16, F17 

Elaenia spectabilis Pelzeln, 1868 PE O D DFD F7, F11, F15 
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Elaenia mesoleuca (Deppe, 1830) PE, RN O D DFD F5, F12 

Elaenia obscura (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) PE O D DFD F10, F11, F15 

Myiopagis gaimardii (d'Orbigny, 1839) PE, RN I D DFD F1, F2, F3, F4, F5, F7, F8, F9, F12, F14, F15, F16 

Myiopagis caniceps (Swainson, 1835) PE, RN I D DFD F1, F4, F5, F6, F7, F8, F11, F13, F14, F16, F17 

Myiopagis viridicata (Vieillot, 1817) PE, RN I D DFD F2, F8, F9, F11, F12, F14 

Capsiempis flaveola (Lichtenstein, 1823) RN I I DFD F3, F8 

Phyllomyias fasciatus (Thunberg, 1822) PE I D DFS F6, F7, F8, F11, F12, F15, F16, F17 

Serpophaga subcristata (Vieillot, 1817) PE I I DFS F7 

Legatus leucophaius (Vieillot, 1818) PE O D DFS F2, F6 

Myiarchus tuberculifer (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)  RN I I DFD F3, F9 

Myiarchus swainsoni Cabanis & Heine, 1859 PE I I DFI F11, F14, F15 

Myiarchus ferox (Gmelin, 1789) PE, RN I I DFS F1, F3, F4, F5, F6, F9, F10, F11, F13, F15, F16, F17 

Myiarchus tyrannulus (Statius Muller, 1776) PE, RN I I DFS F1, F6, F7, F8, F9, F17 

Sirystes sibilator (Vieillot, 1818) PE I D DFD F1, F4, F5, F7, F8, F9, F11, F12, F14, F15 

Casiornis rufus (Vieillot, 1816) PE, RN I I DFD F1, F2, F3, F4, F5, F7, F8, F9, F10, F11, F13, F16, F17 

Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766) PE, RN O D DFI F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F16, F17 

Philohydor lictor (Lichtenstein, 1823) PE I SB DFD F2 

Myiodynastes maculatus (Statius Muller, 1776) PE, RN O D DFD F4, F5, F7, F8, F9, F11, F12, F13, F14, F16 

Megarynchus pitangua (Linnaeus, 1766) PE O D DFS F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F14, F16, F17 

Myiozetetes cayanensis (Linnaeus, 1766) PE O D DFD F1, F2, F3, F5, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F16, F17 

Myiozetetes similis (Spix, 1825) PE O D DFS F6, F16 

Tyrannus melancholicus Vieillot, 1819 PE I D DFI F3, F5, F7, F11, F12, F16 

Empidonomus varius (Vieillot, 1818) PE O D DFS F6, F7 
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Colonia colonus (Vieillot, 1818) PE I D DFD F4, F5, F6, F8, F9, F11, F12, F16 

Cnemotriccus fuscatus (Wied, 1831) PE, RN I I DFD F1, F3, F5, F7, F8, F11, F13, F14, F15, F17 

Lathrotriccus euleri (Cabanis, 1868) PE, RN I I DFD F1, F4, F5, F7, F8, F10, F11, F12, F14, F15, F16 

Contopus cinereus (Spix, 1825)  PE I I DFD F5 

Satrapa icterophrys (Vieillot, 1818) PE I I DFI F2, F9, F11, F13, F14, F15 

Vireonidae Swainson, 1837      

Cyclarhis gujanensis (Gmelin, 1789) PE, RN O D DFS F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17 

Vireo olivaceus (Linnaeus, 1766) PE O D DFD F5, F6, F8, F11, F12, F13, F15, F16 

Hylophilus pectoralis Sclater, 1866  PE I D DFD F2, F3, F6, F7, F9, F12, F13, F14, 

Corvidae Leach, 1820      

Cyanocorax cristatellus (Temminck, 1823)  PE O I DFI F5, F10, F15 

Cyanocorax cyanopogon (Wied, 1821) PE O D DFS F1, F2, F3, F5, F7, F12, F14, F16, F17 

Hirundinidae Rafinesque, 1815      

Pygochelidon cyanoleuca (Vieillot, 1817) PE I A DFI F6 

Stelgidopteryx ruficollis (Vieillot, 1817) PE, RN I A DFI F3, F6, F8, F9, F10, F12, F16 

Troglodytidae Swainson, 1831      

Troglodytes musculus Naumann, 1823 PE I SB DFI F7, F8, F11, F13, F17 

Pheugopedius genibarbis (Swainson, 1838) PE, RN I SB DFD F1, F2, F3, F4, F5, F6, F8, F9, F11, F12, F13, F16 

Cantorchilus leucotis (Lafresnaye, 1845) PE, RN I SB DFD F1, F2, F3, F5, F6, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15 

Polioptilidae Baird, 1858      

Polioptila dumicola (Vieillot, 1817) PE I D DFS F3, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16 

Turdidae Rafinesque, 1815      

Turdus leucomelas Vieillot, 1818 PE, RN O I DFS F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17 
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Turdus rufiventris Vieillot, 1818 PE, RN O I DFI F5, F7, F10, F11, F12, F14, F16 

Turdus subalaris (Seebohm, 1887)  PE O I DFD F11, F12 

Turdus albicollis Vieillot, 1818 RN O I DFD F11, F12 

Mimidae Bonaparte, 1853      

Passerellidae Cabanis & Heine, 1850      

Arremon taciturnus (Hermann, 1783) PE, RN G S DFD F1, F2, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F11, F12, F13, F15 

Arremon flavirostris Swainson, 1838  RN G S DFD F12 

Setophaga pitiayumi (Vieillot, 1817) PE I D DFD F2, F5, F8, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17 

Basileuterus culicivorus (Deppe, 1830) PE, RN I SB DFD F1, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17 

Myiothlypis flaveola Baird, 1865 PE, RN I S DFD F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17 

Myiothlypis leucophrys (Pelzeln, 1868)  PE, RN I S DFD F10, F12, F13, F15, F17 

Icteridae Vigors, 1825      

Psarocolius decumanus (Pallas, 1769) PE O D DFD F1, F3, F4, F14, F16 

Cacicus cela (Linnaeus, 1758)  PE O D DFD F1, F2, F3, F4, F5, F6, F9, F13 

Icterus pyrrhopterus (Vieillot, 1819) PE O D DFS F2, F3, F5, F6, F8, F9, F13, F14, F17 

Gnorimopsar chopi (Vieillot, 1819) PE O D DFI F2, F7, F9, F11, F13, F15, F17 

Thraupidae Cabanis, 1847      

Coereba flaveola (Linnaeus, 1758) PE N D DFS F8, F9, F10, F11, F13, F14, F15, F16 

Saltator maximus (Statius Muller, 1776) PE, RN O D DFD F1, F2, F4, F5, F6, F7, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F17 

Saltator similis d'Orbigny & Lafresnaye, 1837 PE, RN O D DFS F1, F5, F6, F8, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17 

Nemosia pileata (Boddaert, 1783) PE O D DFD F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F10, F11, F14, F16, F17 

Thlypopsis sordida (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) PE O D DFS F8 

Tachyphonus rufus (Boddaert, 1783) PE, RN O D DFD F2, F5, F6, F8, F9, F16 
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Ramphocelus carbo (Pallas, 1764) PE, RN O D DFS F1, F2, F3, F4, F5, F6, F12, F13, F16 

Lanio pileatus (Wied, 1821) PE O SB DFS F1, F5, F6 

Lanio cucullatus (Statius Muller, 1776) PE, RN O SB DFS F7, F8, F14, F16, F17 

Lanio penicillatus (Spix, 1825) PE, RN O I DFD F1, F2, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17 

Lanio melanops (Vieillot, 1818)  PE, RN O I DFD F10, F11, F15, F16 

Tangara sayaca (Linnaeus, 1766) PE, RN O D DFS F1, F2, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F13, F14, F16, F17 

Tangara palmarum (Wied, 1823) PE O D DFS F2, F4, F7, F9, F10, F13, F15, F16 

Tangara cayana (Linnaeus, 1766) PE, RN O D DFI F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17 

Neothraupis fasciata (Lichtenstein, 1823)  PE O I DFI F15 

Cissopis leverianus (Gmelin, 1788)  PE O D DFD F8 

Tersina viridis (Illiger, 1811) PE, RN O D DFD F1, F6, F7, F9, F10, F11, F12, F14, F15, F16 

Dacnis cayana (Linnaeus, 1766) PE, RN O D DFS F2, F3, F5, F6, F7, F9, F10, F11, F12, F13, F16, F17 

Cyanerpes cyaneus (Linnaeus, 1766)  PE O D DFD F5, F15 

Hemithraupis guira (Linnaeus, 1766) PE O D DFD F1, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17 

Conirostrum speciosum (Temminck, 1824) PE, RN O D DFD F1, F2, F4, F5, F6, F7, F8, F13, F14 

Sicalis columbiana Cabanis, 1851 RN G S DFI F3 

Sicalis flaveola (Linnaeus, 1766) PE G S DFI F4, F6, F7, F10 

Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766) PE, RN G S DFI F4, F7, F8, F10 

Sporophila nigricollis (Vieillot, 1823) PE, RN G SB DFI F4, F6, F7, F10, F11, F12, F16, F17 

Tiaris fuliginosus (Wied, 1830)  RN G SB DFD F12 

Cardinalidae Ridgway, 1901      

Piranga flava (Vieillot, 1822) RN O D DFI F8 

Fringillidae Leach, 1820      
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Euphonia chlorotica (Linnaeus, 1766) PE, RN O D DFS F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17 

Euphonia violacea (Linnaeus, 1758) RN O D DFD F5, F6, F8, F9, F11, F12, F14 

 

 


