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RESUMO
Compreender os mecanismos ecológicos e descrever seus padrões com detalhes estão entre
as principais estratégias quando o enfoque é a conservação de espécies altamente
vulneráveis. Os bandos mistos e a seleção de hábitat são dois campos da ecologia que nos
permitem elaborar estratégias efetivas para conservação, sobretudo identificando espécies
vulneráveis e especialistas que dependem da associação em bando quanto dependem de
hábitats altamente conservados. Neste sentido, o presente estudo possui dois objetivos
principais: a) Descrever a composição e estrutura de bandos mistos de aves na interface
Caatinga-Mata Atlântica, avaliando o nível de especificidade ecológica e vulnerabilidade
das espécies e b) Avaliar como as comunidades estão espacialmente distribuídas ao longo
das fitofisionomias do PARNA e REVIS indicando os principais locais para ações de
restauração, manejo e monitoramento das espécies mais vulneráveis. Em tese espera-se
indicar espécies altamente vulneráveis e sítios prioritários para conservação tanto com foco
na conservação dos bandos mistos como daquelas de alta especialidade ecológica ao longo
da interface Caatinga-Mata Atlântica.

.

INTRODUÇÃO GERAL
Compreender os mecanismos ecológicos e descrever seus padrões com detalhes
estão entre as principais estratégias quando o enfoque é a conservação de espécies
altamente vulneráveis (Keast 2000; Lees & Peres 2007; Sekercioglu & Sodhi 2007; Cazalis
et al. 2020). Essa compreensão, por sua vez, se torna ainda mais relevante considerando a
sinergia de ameaças antrópicas à biodiversidade como a caça predatória, superexploração
de recursos, introdução de espécies exóticas e principalmente a perda e fragmentação de
hábitats (Margules & Pressey 2000; Fahrig 2003; Brooks et al. 2006; Moilanen et al.
2011a; Strassburg et al. 2020). Em um contexto mais específico, a interações interespécies
em bandos mistos (Powell 1989; Thiollay & Jullien 1998; Sridhar et al. 2009; Mokross et
al. 2018) e a seleção de hábitat (Hildén 1965; Morris et al. 2008; Montgomery & Roloff
2013) são dois processos ecológicos especialmente interessantes quando buscamos
descrever padrões que sustentem o delineamento de ações em conservação. O fluxo misto
de espécies (ou bandos mistos), embora ocorram em diversos grupos biológicos, são
notadamente presentes em comunidades de aves (Powell 1989; Thiollay & Jullien 1998;
Sridhar et al. 2009; Mokross et al. 2018). Os bandos mistos ocorrem quando duas ou mais
espécies geralmente pertencentes à mesma guilda trófica, buscam alimento juntas, seguindo
a mesma rota de forrageamento (Moynihan 1962).
Essa associação mutualística é indispensável para sobrevivência e persistências das
espécies em interação, pois aumenta o sucesso de busca por alimento e garante proteção
extra ao bando, diminuindo assim as chances dos integrantes serem predados (Sridhar et al.
2009). O detalhe é que inúmeras aves dependem dessas interações em bandos mistos para a
persistência de suas populações (Powell 1989; Maldonado-Coelho & Marini 2003; Zou et
al. 2018). Assim, a medida que aumentamos nossa compreensão desses mecanismos
inserimos uma variável a mais, sobretudo quando buscamos elaborar planejamento e ações
efetivas em conservação (Margules & Pressey 2000; Moilanen et al. 2011b; Zou et al.
2018; Mason et al. 2020).
Adicionalmente, o segundo mecanismo é a seleção de hábitat (Hildén 1965; Morris
et al. 2008; Montgomery & Roloff 2013). Essencialmente ao longo das paisagens,
diferenças entre os hábitats influenciam a distribuição das espécies. Essas diferenças são
expressas através de preferências ecológicas, sobretudo considerando a estrutura florística

ou microclima particular além de sítios de nidificação, cortejo e de reprodução (Kristan et
al. 2007; Montgomery & Roloff 2013). Essa seleção é determinante para a persistência das
espécies, tanto aquelas que se estruturam em bandos mistos como as demais espécies. Esse
contexto teórico é especialmente relevante quando buscamos conservar espécies
especialistas, raras, endêmicas ou ameaçadas, cada uma das quais sendo bando-dependentes
e/ou restritas a formações fitofisionômicas específicas (Myers et al. 2000; Morris 2003;
Brooks et al. 2006; Grenyer et al. 2006).
Sob um ponto de vista mais detalhado, as aves são excelentes indicadores de qualidade
e distúrbios ambientais e desempenham serviços essenciais como a polinização, dispersão
de sementes e controle de pragas (Sekercioglu et al. 2004). Particularmente, aves
especialistas são ainda mais vulneráveis a distúrbios antrópicos uma vez que suas
populações entram em declínio e extinção local por não tolerar a perda de hábitat e outros
impactos secundários como a introdução de espécies exóticas e alterações microclimáticas
(Fahrig 2003; Sekercioglu & Sodhi 2007). O grupo está entre os mais ameaçados do
mundo, com aproximadamente 1.470 espécies dentre aquelas vulneráveis, ameaçadas e
criticamente ameaçadas (Recher 2001; Birdlife International 2018). Particularmente no
Brasil foram listadas 234 espécies ameaçadas, cenário esse que demanda certa urgência na
realização de estudos que sustentem mais ações em prol da conservação e manejo de novas
unidades e conservação (ICMBio 2018a). Em um âmbito maior, já foi demonstrado que em
escala global o aumento no número de aves ameaçadas está diretamente relacionado à
perda de hábitat, o que demanda constante urgência na elaboração de políticas públicas de
conservação (Regos et al. 2018). Essa problemática, por sua vez, está também associada à
necessidade de estudos mais detalhados em regiões-chave, como é o caso dos ecótonos
(Smith et al. 1997; Kark 2013; Cazalis et al. 2020).
Conceitualmente os ecótonos são regiões de transição entre diferentes comunidades
biológicas que abrigam elevada diversidade em espécies e estão entre os mais vulneráveis e
ameaçados sistemas ecológicos do planeta (Smith et al. 1997). Esse perfil, tanto de riqueza
de espécies e vulnerabilidade, tem impulsionado a realização de diversos estudos em
ecologia e conservação (Sæther et al. 2005; Sekercioglu & Sodhi 2007; Bogart et al. 2008;
Bradbury et al. 2010; Mortelliti & Lindenmayer 2015; Whelan et al. 2015; Regos et al.
2018). Particularmente, no Brasil, o Parque Nacional e Refúgio da Vida Silvestre (Sudoeste

da Bahia) abriga um ecótono do tipo Caatinga-Mata Atlântica que se encaixa nesse
panorama de vulnerabilidade e diversidade. A região é uma das “Importantes áreas para
conservação de aves do Brasil” (IBAs) (Bencke et al. 2006), abriga aproximadamente 428
espécies de aves, sendo 20 ameaçadas e 24 já inclusas nos Planos de Ação Nacional para
conservação da Caatinga e Mata Atlântica (ICMBio 2018b, 2019). Esse contexto de ameaça
às comunidades de aves, vulnerabilidade das regiões ecotonais e o papel dos processos
ecológicos enquanto indicadores para tomadas de decisão em conservação são o cerne do
presente estudo.

MÉTODOS
ÁREA DE ESTUDO
O estudo será realizado no Parque Nacional de Boa Nova (12.065 ha) e no Refúgio
da vida Silvestre (150.24 ha), (14° 23'.2"S e

40° 9'.09"O) localizados no sudoeste do

Estado da Bahia (Figura 1). A região representa um importante ecótono do tipo
Caatinga-Mata Atlântica separado pela mata de Cipó, uma floresta de altitude que abriga o
ameaçado gravatazeiro (Rhopornis ardesiacus). O ecótono também está incluso dentre as
“Importantes áreas para conservação das Aves do Brasil” (IBAs – important bird area, do
inglês). Essas IBAs suportam uma grande quantidade de espécies e processos além de
possuírem elementos-chave e singulares para a avifauna (SAVE, 2006). A região se torna
ainda mais relevante para estudos em ecologia e conservação por abrigar pelo menos 20
aves ameaçadas e seis quase ameaçadas que estão inclusas no “Plano de ação nacional
(PAN) para conservação das aves da Caatinga” e PAN da Mata Atlântica (ICMBio 2018b,
2019).
Já considerada uma região negligenciada quanto à conservação de aves, Boa Nova
tem sido historicamente impactada pelo desmatamento das matas de Cipó e da porção de
Mata Atlântica. Essa perda ocorreu devido à extração de madeira destinada à construção
civil bem como para consumo doméstico, ambas consideradas práticas comuns na região
(SAVE, 2006). A extração de bromélias de solo, típicas das matas de cipó, para uso em
obras de paisagismo também se destaca, atividade esta que impacta o hábitat de espécies
típicas dessa fitofisionomia, como o gravatazeiro (SAVE, 2006). Apesar desses impactos

históricos, a ocorrência de registros ornitológicos

na região é relativamente antiga. Por

exemplo, em 1888, Tranquilino Torres já registrava espécies como a arara-canindé (Ara
ararauna) e a jacutinga (Aburria jacutinga), nome que inspirou atual povoado “Jacutinga”
em Boa Nova. Posteriormente em 1919 o príncipe Maximiliano de Wied Neuwied registrou
algumas espécies como o gravatazeiro, urutau-de-asa-branca (Nyctibius leucopterus) e a
arara-vermelha (Ara chloropterus), (Pinto 1940).

a)

b)

Figura 1. a) região onde será realizado o estudo com destaque para localização do PARNA e do REVIS em
relação à Caatinga e Mata Atlântica Figura e b) representação dos padrões fitofisionômicos predominantes na
área (item b - cedido por Osmar Borges (ICMBio)).

CAPÍTULO 1: REVISÃO

SOBRE A SELEÇÃO DE HÁBITAT E OS BANDOS MISTOS EM AVES: UMA
BREVE REVISÃO HISTÓRICA E ENFOQUE NAS FLORESTAS TROPICAIS E
SAVANAS
INTRODUÇÃO

Ao longo da história tanto a seleção de hábitat (S.H) como os bandos mistos (B.M)
tem sido alvo de constante discussão em ecologia e conservação, notadamente com foco em
estudos ornitológicos. Dentre outros aspectos, compreensão desses mecanismos fornece
respostas-chave (p.ex) quando se avalia especialização ecológica, especiação, dinâmica de
interação mutualística, distribuição, vulnerabilidade e conservação de aves. Neste sentido,
há pelo menos duas razões pelas quais a S.H e os B.M possam ter adquirido importância
relativa nos estudos em ornitologia. Primeiro é que estudos em S.H e B.M demandam
conhecimentos essenciais em biologia e história de vida, ecologia, bioacústica, taxonomia e
biogeografia, elementos teóricos comuns à maioria dos estudos em ornitologia. Em
segundo, é que tanto a S.H como os B.M estão correlacionados a interações
ecológicas-chave como competição, mutualismo forrageamento e predação, além de
processos como o uso de hábitat e dinâmica funcional da comunidade. Esse contexto
teórico é por vez para discussões variadas no que diz respeito a padrões em comunidades de
aves como estrutura (Morris 1990), distribuição espacial e conservação (Morris 2003;
Stamps & Swaisgood 2007), respostas das espécies à sazonalidade (Marone et al. 1997;
JokimaKi & Suhonen 1998), tamanho de fragmentos (Maldonado-Coelho & Marini 2000),
distúrbios antrópicos (Goodale et al. 2015), efeito de borda (McCollin 1998; Perón &
Crochet 2009) e à estrutura da vegetação (Cody 1981a; Jones & Robinson 2020).
Conceitualmente, a S.H se refere a um processo hierárquico de respostas
comportamentais das espécies que pode resultar em um uso desproporcional de
determinados hábitats e que interfiram no fitness e sobrevivência dos indivíduos (Hildén
1965; Zimmerman 1986; Montgomery & Roloff 2017). Em si a S.H se refere a uma
compreensão complexa tanto de processos ambientais e comportamentais das espécies
sendo que, padrões de uso de hábitat são reflexos desse processo de seleção de hábitat
(p.ex: seleção de sítios para reprodução e nidificação em aves), (Hildén 1965; Jones 2001).

Dentre os mais clássicos estudos que abordaram a S.H em ornitologia, estão aqueles que
associavam a distribuição das espécies a relações ecológicas (Brooks, 1914), as aves e o
uso de recurso (Motram 1918), estudos comportamentais (Howard 1929), resposta a
condições ambientais e seleção de hábitat em si (Kendeigh 1934; Klopfer 1934; Klopfer &
Ganzhorn 1985).
As associações multiespécies ocorrem em diversos grupos animais, sendo
notadamente característico em aves (Swynnerton 1915; Goodale et al. 2020). Os bandos
mistos por sua vez refletem relações mutualísticas em que no mínimo duas espécies,
geralmente pertencendo à mesma guilda, seguem uma mesma rota de alimentação e que
resulta em benefícios como diminuição do risco de predação e aumento da eficiência em
localizar alimento (Greenberg 2000; Develey & Stouffer 2001; Zou et al. 2018; Goodale et
al. 2020). Historicamente as abordagens com foco em bandos mistos em aves lidavam com
questões associadas à descrição do mecanismo em si (Swynnerton 1915; Stresemann 1917),
além de ênfase especial em espécie-alvo (Miller 1921), comunidades em geral (Rand 1954)
incluindo espécies insetívoras

(Hindwood 1937; Davis 1946) bem como sobre a evolução

dos bandos mistos em si (Moynihan 1963; Beauchamp 2002).
Aqui nós vamos apresentar uma revisão de estudos que abordaram a S.H e os B.M
em aves. Faremos isso seguindo três etapas, sendo que na primeira apresentaremos uma
compilação histórica e avaliaremos se houve aumento ou decréscimo temporal de estudos
com foco em três abordagens teóricas específicas. Em segundo investigaremos quais as
principais áreas teóricas abordadas incluindo quebra de paradigmas e discussões históricas
e recentes em conservação, com destaque especial para estudos realizados em florestas
tropicais e em savanas. Por fim discutiremos quais as perspectivas atuais e futuras
destacando as lacunas de aplicações da S.H e dos B.M à conservação de aves nesses
sistemas.

OBJETIVO GERAL
•

Destacar as bases conceituais da seleção de hábitat e dos bandos mistos no campo
da ornitologia demonstrando a evolução, lacunas e novas abordagens direcionadas à
conservação.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Avaliar se houve aumento ou decréscimo significativo no número de estudos que
abordaram seleção de hábitat (S.H) e bandos mistos (B.M) em aves ao longo do
tempo;

•

Analisar quais as principais temáticas abordadas ao longo dos anos considerando
estudos realizados em florestas tropicais e savanas com foco em: a) manutenção de
paradigmas e b) quebra de paradigmas.

•

Destacar eventuais lacunas temporais e conceituais pensando em estudos aplicados
diretamente à conservação de aves tropicais.

METODOLOGIA
•

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Serão utilizadas quatro fontes para a busca de artigos, livros e capítulos que
abordaram os bandos mistos (BM) e a seleção de hábitat (SH) com foco nas aves enquanto
objeto de estudo: 1) plataformas ISI Web of Science (www.isiknowledge.com); 2) Scopus
(www.scopus.com); 3) Academia.edu (www.academia.edu) e 4) programa Mendeley. Para
isso serão definidos dois conjuntos de palavras-chave para BM e SH, respectivamente: 1)
mixed flock birds, avian mixed flock; 2) habitat selection birds, habitat selection avian.
Além disso, serão consideradas desde publicações mais antigas até as mais recentes não
estabelecendo, portanto, um período definido para as buscas.
Adicionalmente, serão definidas três variáveis teóricas gerais para classificar os
artigos de acordo com os pelos diferentes perfis de abordagens, se enquadrando em: 1)
revisão teórica (REV); 2) descrição ou teste do mecanismo ecológico (D/T.M) e 3)

aplicação à conservação (A.C). A primeira incluirá revisões gerais que abordem ambos os
mecanismos. A segunda abordagem (D/T.M) se resume a estudos que vão do registro de
observações ao teste de hipóteses. Por fim, a terceira (A.C) incluirá estudos com discussão
aplicada à conservação. Esta variável, por sua vez, será derivada das duas primeiras
considerando que avaliaremos quais abordagens REV ou D/T.M, possuem aplicação
específica à conservação de aves com foco em S.H e B.M. De forma geral consideraremos
duas classes de estudos: 1) artigos e livros-texto de revisão ou abordagens prático/teóricas e
2) teses ou dissertações. Em cada abordagem (REV; D/T.M e A.C) buscaremos referências
nos artigos já digitalizados de forma a atenuar o viés de superioridade numérica que os
periódicos digitalizados possuem sobre os manuscritos mais antigos e não digitalizados.
•

ANÁLISE QUANTITATIVA

De forma a avaliar o padrão histórico e de relações entre as três abordagens
supracitadas com foco individual na S.H e os B.M, nosso estudo se baseará responder à
seguinte questão: 1) houve algum padrão de aumento ou decréscimo temporal significativo
das considerando cada uma das três abordagens. Após realizar o teste de normalidade
Shapiro-Wilk cada uma das questões será respondida a partir de uma regressão
considerando as três abordagens (REV/ D/T.M e A.C) para cada mecanismo (S.H e B.M)
assumindo nível de significância fixado em p < 0,05.
•

ANÁLISE QUALITATIVA

Com o intuito de analisar as principais temáticas discutidas e avaliar uma eventual
tendência teórica/temporal ao longo das discussões em S.H e B.M em sistemas tropicais e
de savana, utilizaremos dois critérios. Primeiro selecionaremos os estudos realizados
regiões de savana (SAV) e em florestas tropicais (TROP) e buscaremos em cada estudo
duas informações: a) região onde o estudo foi realizado e b) tipo de sistema ecológico
predominante. Em segundo definiremos três grandes áreas teóricas que englobem estudos
de REV; D/T.M e A.C, são elas: a) Ecologia e Evolução de espécies e b) Conservação e
manejo de espécies ameaçadas, semelhantemente, em regiões de floresta tropical e de

savana. Os dois critérios permitirão termos uma visão geral de como as discussões foram
mudando ao longo do tempo com foco em tendências, lacunas e perspectivas futuras.

CAPÍTULO 2 – BANDOS MISTOS DE AVES ENQUANTO RADARES PARA O
DELINEAMENTO DE AÇÕES EM CONSERVAÇÃO

INTRODUÇÃO
Os bandos mistos (B.M) são resultado da associação entre duas ou mais espécies,
em geral pertencentes à mesma guilda, que seguem uma rota similar de forrageamento e
que, em geral, dependem dessa interação para sua persistência nos sistemas ecológicos
(Davis 1946; Powell 1989; Goodale et al. 2015). As espécies integrantes têm maiores
chances de localizar alimento, competem menos em nível intra e interespecífico, tem risco
de predação reduzidos, e consequentemente, melhores chances de sobrevivência (Powell
1979; Greenberg 2000; Develey & Stouffer 2001; Tellerría et al. 2001; Tubelis 2007;
Batista et al. 2013). Particularmente, B.M em aves historicamente têm sido investigados de
diversas formas, como a busca por padrões de riqueza e associação de espécies em bandos
mistos (Powell 1979, 1989; Brandt et al. 2009), composição, estrutura e padrões evolutivos
(Moynihan 1963; Maldonado-Coelho & Marini 2003; Sridhar et al. 2009; Hsieh & Chen
2011),vulnerabilidade aos distúrbios antrópicos e conservação em sistemas agroflorestais e
de aves insetívoras (Macdonald & Henderson 1977; Tellerría et al. 2001; McDermott et al.
2014; Powell et al. 2015; Kajiki et al. 2018; Zhou et al. 2019)
Os B.M já se mostraram úteis enquanto norteadores para planejamento e
delineamento de ações conservacionistas. Espécies “nucleares”, por exemplo, lideram,
estruturam e dão coesão ao bando, tendo, talvez por isso, ocupado posto de destaque na
conservação de aves em sistemas terrestres (Zou et al. 2018; Goodale et al. 2020). Essa
especificidade em composição e estrutura faz dos B.M altamente vulneráveis às alterações
ecológicas resultantes de distúrbios antrópicos como a perda de hábitat via supressão
florestal (Zou et al. 2018). Como consequência, formam-se fragmentos de diferentes
tamanhos, em sua maioria, isolados por extensas fronteiras e com conectividade
reduzida(Maldonado-Coelho & Marini 2000, 2003). Assim, principalmente o tamanho e
grau de isolamento dos fragmentos impactam diretamente a dinâmica espacial de fluxo dos
bandos

mistos,

em

particular,

atuando

como

potenciais

sítios

de

extinção

(Maldonado-Coelho & Marini 2000; Stratford & Stouffer 2015).
Entretanto, uma forma de mitigar esse cenário de vulnerabilidade e ameaça aos
bandos mistos é criação de novas unidades de conservação (Moilanen et al. 2011b; Cazalis

et al. 2020) que incluam mosaicos que, teoricamente, garantam manutenção dinâmica de
metapopulações nessas paisagens (Brooks 2010; Buchanan et al. 2011; Mason et al. 2020).
No entanto, ainda há muitas lacunas no sentido de avaliar a efetividade das reservas já
estabelecidas em conservar os B.M em aves. Solucionar esse déficit no conhecimento se
torna ainda mais urgente, por exemplo, em regiões ecotonais típicas elevadas diversidade,
vulnerabilidade e prioridade de conservação. Dessa forma, o presente estudo objetiva
avaliar a composição e estrutura dos bandos mistos em um ecótono do tipo Caatinga/Mata
Atlântica, visando indicar potenciais manchas para práticas de conservação e manejo de
aves como a captura, marcação, monitoramento e soltura de indivíduos resgatados via
fiscalização e apreensão. Também vamos discutir a vulnerabilidade das espécies integrantes
dos bandos mistos, com destaque para as espécies nucleares e seu nível de especialidade
ecológica.

OBJETIVO GERAL
•

Descrever a composição e estrutura de bandos mistos de aves na interface
Caatinga-Mata Atlântica avaliando a especificidade ecológica e vulnerabilidade das
espécies.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Analisar a função das espécies enquanto nuclear, líder ou sentinela considerando a
altura do forrageamento e respectivo substrato florestal utilizado;

•

Avaliar se há bandos restritos a áreas bem conservadas e se há aqueles que transitam
por áreas degradadas

•

Investigar como a composição e estrutura dos bandos variam sazonalmente entre o
período reprodutivo (chuva) e não reprodutivo (estiagem);

•

Analisar o nível de sensibilidade ecológica das espécies com base na especificidade
ecológica frente aos gradientes ecotonais e indicar as principais áreas onde estas
espécies ocorrem.

HIPÓTESES
H1 – A estrutura e composição dos bandos mistos serão diferentes conforme a
disponibilidade de alimento e período reprodutivo que variarão com a sazonalidade;
H2 – Espécies bando-dependentes e especialistas são mais vulneráveis e por isso ocorrerão
nos gradientes ecotonais mais conservados;
H3 – Bandos cujas espécies possuem alta especificidade ecológica serão alvos potenciais de
ações futuras em conservação.

MÉTODOS
DETECÇÃO DOS BANDOS MISTOS
A amostragem dos bandos mistos ocorrerá em dois períodos distintos considerando
as estações seca e chuvosa da região de Boa Nova. A primeira durante a estação seca (de
Julho a Outubro de 2021) e a segunda de Novembro a Março de 2022. Durante esse período
serão realizadas expedições mensais durante os seis primeiros dias de cada mês (a priori em
dias alternados). Considerando cada estação, de forma a avaliar como composição e
estrutura dos bandos oscilam em resposta à sazonalidade. Serão selecionados fragmentos
relativamente conservados da extensão de Caatinga, Matas de Cipó e Mata Atlântica
(baixada e montana) onde serão definidas e marcadas trilhas para observação das espécies.
A princípio serão selecionadas ou abertas de 3 a 5 trilhas paralelas dentro de cada formação
fitofisionômica separadas no mínimo a 250m uma da outra, a fim de assegurar
independência entre as amostras. As observações iniciarão às 5:30 até 12:00 e de 15:00 às
18:00. Convencionalmente adotamos a definição de bandos mistos apresentada por Stotz
(1993), que definem como bando misto como associações envolvendo duas ou mais
espécies cujo comportamento consiste em movimentação na mesma direção durante o
mínimo de cinco minutos sem uma concentração externa de recursos. Dessa forma,
espécies que se alimentam de frutos ou seguindo formigas de correição não serão
consideradas. Uma vez localizado, cada bando será seguido durante o intervalo mínimo de
cinco e máximo de 40 minutos, tempo esse que poderá ser menor dependendo do quão

denso possam ser os sub-bosques. Em cada bando será anotado o número de espécies e
indivíduos componentes sendo que serão utilizados um binóculo Nikon 10x40 e gravador
de voz digital com microfone direcional para registro e identificação das espécies.

DEFINIÇÃO DA FUNÇÃO DE CADA ESPÉCIE NO BANDO
As espécies serão classificadas de acordo com três funções que cumprem no bando:
1) nuclear; 2) líder ou 3) sentinela (Moynihan 1962; Maldonado-Coelho & Marini 2003).
Espécies nucleares contribuem significativamente para a coesão e estabilidade dos bandos
apresentando de forma muito característica uma alta frequência de vocalizações e
movimentos conspícuos. Espécies líderes por sua vez são assim definidas quando uma
espécie é a primeira a atravessar um espaço aberto, sendo subsequentemente seguida pelas
demais espécies do bando. As sentinelas por sua vez emitem gritos de alarme na presença
de potenciais predadores, sendo, portanto importante comportamento que implica na defesa
(Moynihan 1962; Maldonado-Coelho & Marini 2003).

INCLUINDO AS ESPÉCIES EM CATEGORIAS ECOLÓGICAS
A fim de encontrar um padrão de forrageamento das espécies as mesmas serão
agrupadas em guildas considerando três tipos básicos de dieta: 1) frugívoro; 2) insetívoro e
3) onívoro (Simberloff & Dayan 1991; Lopes et al. 2016), além do substrato de
forrageamento utilizado pelo bando (Munn & Terborgh 1979; Powell 1979). Cada guilda
será atribuída às espécies a partir das observações em campo, além de consulta em
bibliografia especializada (Simberloff & Dayan 1991; Sick 2001). Convencionalmente
consideraremos o sub-bosque e a copa como substratos-alvo de detecção dos bandos.

AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
Será avaliada a frequência de participação de cada uma das espécies nos bandos em
cada um dos fragmentos amostrados. Isso será feito considerando a razão entre a
quantidade de registros em que uma dada espécie foi observada em associação aos bandos

mistos pelo número total de bandos observados no respectivo fragmento. Utilizando a
quantidade distinta de bandos observados em campo testaremos a hipótese de que os
bandos de fato diferem em composição de espécies. Para isso será realizada uma análise de
correspondência (a priori), com auxílio do programa PAST (4.0). Seguindo a abordagem
de Maldonado-Coelho e Marini (2003), realizaremos uma análise de correspondência
destendenciada (DCA) que utiliza padrões de similaridade nas associações entre espécies
para então ordenar os bandos mistos (Hill & Gauch 1980; Kindt & Coe 2005). A partir da
frequência calculada de participação para cada espécie e para evitar que espécies para que
espécies raras registradas nos bandos interferissem na DCA consideraremos apenas
espécies em mais de 10% dos bandos. Isso será feito para cada uma das estações
amostradas. Cada bando, por sua vez, será ordenado de forma específica considerando a
similaridade na composição de espécies.
Para avaliar se os bandos estão restritos às áreas conservadas e investigar a
similaridade entre estas, através da composição de espécies, utilizaremos uma análise de
correspondência (CA), (Kindt & Coe 2005). Utilizarmos a distância qui-quadrado como
distância ecológica para avaliar a similaridade das espécies entre os diferentes sítios
amostrais. Cada sítio terá uma classificação que agrupará as espécies de duas formas: a)
área conservada e b) área degradada. No primeiro grupo serão inclusos fragmentos que não
possuem impacto antrópico aparente como presença de estradas, retirada de vegetação
nativa ou caça. No segundo serão inclusos fragmentos com algum impacto antrópico
considerando, sobretudo, seu interior.

SENSIBILIDADE ECOLÓGICA,
ESPACIAL DAS AVES

VULNERABILIDADE

E

DISTRIBUIÇÃO

Cada espécie será avaliada de acordo com seu grau de sensibilidade ecológica de
acordo com critérios previamente definida para aves neotropicais (Stotz et al. 1996). Esses
critérios levam em consideração inúmeros aspectos como o estrato de forrageamento, tipo
de hábitat ou micro-habitat, abundância relativa, locais centrais de abundância, prioridade
de conservação e prioridade de pesquisa. Também avaliaremos a vulnerabilidade
sensibilidade das espécies verificando quais das espécies registradas estão inseridas na lista

vermelha de espécies ameaçadas (ICMBio 2018a) ou nos PANs da Caatinga e Mata
Atlântica (ICMBio 2018b, 2019). Adicionalmente, partir dos dados de abundância
referentes às respectivas trilhas e fragmentos amostradas realizaremos então uma ordenação
do tipo NMDs (Kindt & Coe 2005) para verificar como estas espécies altamente sensíveis
estão distribuídas espacialmente. Para tanto escolheremos tanto aquelas trilhas mais
conservadas como aquelas com certo nível de distúrbio antrópico ou próximas a
residências. O nível de stress adotado para a escolha da ordenação será mínimo de 10 e
máximo de 30%

(Kindt & Coe 2005). O nível de significância adotado considerará o

valor de p menor que 0,05. Em geral essa avaliação mostrará quais espécies detectadas nos
bandos mistos estão sob maior estado de vulnerabilidade e indicará os potenciais
fragmentos onde devam ser feitos futuros trabalhos de censo populacional, reintrodução de
espécies, manejo de populações e conservação dos bandos em si.

CAPÍTULO 3 – SELEÇÃO DE HÁBITAT E CONSERVAÇÃO DE AVES NA
INTERFACE CAATINGA-MATA ATLÂNTICA
INTRODUÇÃO

A seleção de hábitat (S.H) é um processo que resulta de um uso desproporcional de um
recurso, se comparado com sua disponibilidade nos sistemas dentre. Já foi definido tanto
como a percepção de condições ambientais ótimas para a sobrevivência das espécies bem
como a escolha de um local para sobrevivência. Especialmente em estudos ornitológicos, a
S.H foi historicamente abordada com foco nas relações ecológicas e sua influência sobre a
distribuição das aves (Brook, 1914), a influência das condições ambientais sobre as
espécies (Kendeigh 1934; Jones 2001) e avaliação do tempo para que a seleção de hábitat
ocorra (Brewer, 1975). Mais recentemente, buscou-se avaliar aspectos mais refinados da
ecologia como avaliando tanto o efeito denso-dependente sobre a S.H (Douglas 1989) bem
como o de pequenas populações (Greene & Stamps 2001). Especialmente com foco na
conservação, a S.H tem buscado, sobretudo, identificar e caracterizar de hábitats ótimos
para manutenção de populações mínimas viáveis. Isso por sua vez, faz das aves
bioindicadores ideais no sentido de fornecer respostas no que diz respeito às exigências
ecológicas e requerimentos e especialidades quanto a uso de hábitat (Jiménez et al. 2015;
García Erize & Gómez Villafañe 2016; Zawadzki et al. 2020).
Apesar de servir como parâmetro que produz informações consistentes e úteis para a
tomada de decisões, a S.H, em essência é um mecanismo sensível a alterações na estrutura
da vegetação, sobretudo em sistemas terrestres (Cody 1981b). Além disso, alterações
históricas e recentes no uso e ocupação do solo têm convertido extensas florestas nativas
em áreas de pastagem, monoculturas ou sido substituídas pela expansão urbana (Fahrig
2003; Faulkner 2004; Mortelliti & Lindenmayer 2015). Esse efeito, por sua vez, se mostra
ainda mais pronunciado sobre aves com elevada especialidade ecológica quanto ao uso de
hábitat, seleção de sítios de forrageamento, nidificação e reprodução. Esse contexto de
ameaça e vulnerabilidade se torna ainda mais preocupante e urgente quando aplicado a
regiões altamente diversas no sentido de que produza conhecimento e delineie ações em
uma velocidade superior à destruição dos sistemas (Margules & Pressey 2000; Brooks et al.
2006; Brooks 2010)(Brooks, 2010). Regiões ecotonais se enquadram nesse contexto de

urgência, pois abrigam espécies endêmicas, ameaçadas, raras que tem dado sustento teórico
para a criação de programas de conservação (Smith et al. 1997; Kark 2013).
Ainda há inúmeras lacunas no que diz respeito à compreensão do papel da seleção
de hábitat para a conservação de aves, especialmente em ecótonos, como é o caso da região
de contato entre a Caatinga e Mata Atlântica. Neste sentido, o presente estudo objetiva
avaliar como as comunidades estão espacialmente distribuídas ao longo das fitofisionomias
em uma unidade de conservação em região ecotonal e indicar potenciais locais para ações
de restauração, manejo e monitoramento das espécies mais vulneráveis. Duas perguntas,
portanto irão nortear esse estudo: 1) em quais manchas as aves de elevada sensibilidade
ecológica estão distribuídas? e b) as espécies generalistas estão espacialmente distribuídas
ao longo dos hábitats antropizados ou também nas manchas mais conservadas?. Essas
questões poderão fornecer respostas no sentido de avaliarmos a possível efetividade de
conservação da UC considerando que a composição de espécies em hábitats nativos não
tenha sido substituída por espécies generalistas e que, portanto, essas áreas representem
potenciais e efetivos sítios para conservação.

OBJETIVO GERAL
•

Avaliar como as comunidades estão espacialmente distribuídas ao longo das
fitofisionomias do PARNA e REVIS indicando os principais locais para ações de
restauração, manejo e monitoramento das espécies mais vulneráveis.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Investigar a distribuição das comunidades ao longo das formações de Caatinga,
Matas Secas, Mata Atlântica de Montana e Mata Atlântica de Baixada.

•

Avaliar o nível de sensibilidade ecológica da comunidade com destaque para
espécies especialistas e generalistas

•

Avaliar a eficiência de conservação do PARNA e REVIS considerando a
composição e distribuição de espécies generalistas e especialistas ao longo dos
fragmentos impactados e conservados.

•

Investigar tanto fragmentos conservadas como aqueles sob impacto antrópico a fim
de delinear ações de monitoramento de espécies vulneráveis bem como propor
ações de restauração do interior e entorno dessas áreas.

HIPÓTESES
•

H1 – Espécies de alta sensibilidade e dependentes de hábitats conservados terão
distribuição mais restrita a estes locais

•

H2 – Espécies generalistas ocorrerão em fragmentos antropizados e a presença
dessas espécies em áreas conservadas poderá representar uma ineficiência na
conservação do PARNA e REVIS.

MÉTODOS
AMOSTRAGEM DA COMUNIDADE
As campanhas de coleta ocorrerão em dois períodos distintos considerando as
estações seca e chuvosa da região de Boa Nova. A primeira durante a estação seca (de
Julho a Outubro de 2021) e a segunda de Novembro a Março de 2022. Durante esse período
serão realizadas expedições mensais durante dez dias mensais (a priori em dias alternados).
Serão selecionados fragmentos relativamente conservados da extensão de Caatinga, Matas
de Cipó e Mata Atlântica (baixada e montana) onde serão selecionados no mínimo 20
pontos fixos de escuta e observação. Em cada ponto o pesquisador permanecerá durante dez
minutos observando e anotando cada espécie destacando a fitofisionomia presente, número
de indivíduos e estrato vegetal: bosque, sub-bosque e copa. Cada ponto será distante um do
outro no mínimo 200m para garantir a independência entre as amostras. Espécies
detectadas fora dos pontos serão considerados registros ocasionais. As observações
ocorrerão entre 5:30 até 12:00 e de 15:00 às 18:00. A identificação das espécies ocorrerá
com auxílio de gravador digital, binóculo Nikon Monarch 10x42, Máquina fotográfica e
bibliografia especializada (Sick 2001; Perlo 2009; Ridgely & Tudor 2009; Sigrist 2013).
Em cada fragmento selecionado serão amostrados pontos que representem o seu interior e
extremidades a fim de detectar possíveis transições na composição de espécies entre as
diferentes fitofisionomias (Figura 1), (Wunderle J 1994). No total espera-se amostrar no
mínimo 80 pontos na estação seca com reamostragem na estação chuvosa. A lista de
espécies seguirá os padrões definidos pelo Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos
(Piacentini et al. 2015).

Figura 2. Exemplo de como os pontos (círculos negros) poderão estar distribuídos ao longo
da região e representando os quatro tipos de formação fitofisionômica presentes no parque.

DEFINIÇÃO DE GRUPOS-ALVO
Ao longo da amostragem cada espécie será caracterizada de acordo com seu nível
de sensibilidade ecológica. Para isso consideraremos dois aspectos: 1) presença de espécies
presentes na lista brasileira espécies ameaçadas, espécies inclusas no PAN Caatinga
(ICMBio 2019) e Mata Atlântica (ICMBio 2018b) e lista vermelha da IUCN e 2)
utilizaremos os critérios definidos por Parker et al. 1996, que avaliam o nível de
sensibilidade ecológica de aves neotropicais. Em suma os autores consideram informações
específicas da biologia das espécies no que concerne ao estrato de forrageamento,
abundância relativa, tipo de hábitat ou micro-habitat, locais centrais de abundância,
prioridade de conservação e prioridade de pesquisa (Parker et al. 1996). O objetivo geral
das duas abordagens é buscar tanto espécies de alta sensibilidade ecológica (Especialistas)
como espécies de baixa sensibilidade ecológica (Generalistas) e utilizá-las como
grupos-alvo para avaliarmos a eficiência de conservação do PARNA e do REVIS.

SENSIBILIDADE ECOLÓGICA E ANÁLISES DE DADOS
Depois definir o grupo-alvo será avaliado o nível de similaridade ecológica das
espécies ao longo de cada fitofisionomia. Para isso será realizado uma ordenação do tipo
NMDS a fim de avaliarmos o nível de similaridade ecológica dessas espécies ao longo
diferentes interfaces. Utilizaremos dados de abundância referente a cada ponto para cada
fitofisionomia amostrada sendo que a princípio utilizaremos da distância Euclidiana para
tal. Isso será feito com auxílio do programa PAST 4.1 para a realização dessa análise. O
nível de stress assumido para a ordenação será mínimo de 10 e máximo de 30%. Também
será calculada uma correlação de Pearson considerando os dados de abundância das
espécies para cada fitofisionomia a fim de observar se as fitofisionomia atuam conjunta ou
independentemente para estruturar a comunidade. Similarmente, consideraremos o valor de
p < 0,05. A correlação será calculada com o uso do programa Statistica versão 10.

IMPLICAÇÕES PARA CONSERVAÇÃO
Se comparados às espécies individualmente, os bandos mistos são mais sensíveis e
vulneráveis a distúrbios antrópicos (DA) como a fragmentação florestal e perda de hábitat.
Dentre algumas mudanças ecológicas que criam esse cenário de ameaça estão a redução do
tamanho do território, redução da conectividade e diminuição na disponibilidade de
alimento. Nesse contexto, além das alterações ecológicas estão os impactos diretos dos DA
sobre os bandos mistos, dentre os quais estão a restrição na amplitude do fluxo e
movimento de indivíduos, alterações na ecologia de forrageamento e alterações na
percepção e risco de predação. Essa sinergia de efeitos por sua vez pode resultar extinção
funcional de espécies, uma vez que muitas delas que se associam em bandos mistos
interferem no fitness dos demais integrantes do bando. Assim o presente trabalho fornecerá
um panorama geral sobre a estrutura e composição dos bandos mistos e indicará os
principais locais onde devam ser realizados (p.ex) estudos de captura e marcação de
indivíduos para monitoramento das espécies de maior sensibilidade ecológica, com
destaque para as espécies nucleares (chave para a coesão dos grupos). O mesmo será feito
avaliando a composição das espécies de alta sensibilidade ecológica bem como a seleção de
hábitat dessas espécies.
Adicionalmente os resultados da seleção de hábitat com foco em espécies de alta

sensibilidade também servirá como norteio par reintrodução de indivíduos nessas áreas
mais conservadas e fortalecimento populacional de espécies já avaliadas em estado de
declínio e vulnerabilidade. A qualidade de novos hábitats é essencial para que haja sucesso
durante esse processo de seleção de áreas fonte, dinâmicas e conectadas. Além disso, a
avaliação da composição e seleção de hábitats com foco em espécies altamente sensíveis e
vulneráveis servirá como termômetro para essas tomadas de decisões que podem passar por
monitoramento dessas populações e ampliação da extensão do PARNA e REVIS a partir
dos fragmentos mais vulneráveis. Essa vulnerabilidade funcional das espécies pode elevar
ainda mais a importância do PARNA e REVIS para a conservação. Por fim os resultados
serão enviados aos PANs da Caatinga e Mata Atlântica para avaliação de viabilidade e
incremento em programas futuros em conservação e manejo das áreas sensíveis para
seleção de hábitat e de distribuição e ocorrência dos bandos mistos.
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