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RESUMO 

 

Embora as áreas de florestas nativa estejam sendo reduzidas a pequenos fragmentos, 

em todo o mundo, devido ao desmatamento, as áreas de florestas plantadas estão em 

expansão, podendo abrigar uma porção significativa de espécies das florestas nativas. 

Entretanto, ainda não sabemos se distintas dimensões da diversidade podem ser mantidas 

nesses ambientes modificados pelo homem, limitando, portanto, o completo entendimento 

do papel das florestas plantadas para a conservação da biodiversidade. Nesse projeto, 

buscamos avaliar como a estrutura da paisagem influencia a diversidade taxonômica, 

funcional e filogenética de aves de sub-bosque em plantios de eucalipto. No município de 

Belmonte, BA, amostraremos 20 plantios de eucalipto com idades entre 6 e 7 anos e 3 

fragmentos florestais com, pelo menos, 100 ha inseridos em paisagens com diferentes 

quantidades de cobertura florestal e pastagem e densidade de borda e número de fragmentos. 

Cada sítio será visitado durante seis dias entre janeiro e junho de 2021. As aves serão 

amostradas com 20 redes de neblina abertas das 06:00 às 16:00, totalizando um esforço 

amostral de 60 horas por sítio. Utilizaremos Hill numbers para calcular a diversidade 

taxonômica, funcional e filogenética de aves em cada sítio. Avaliaremos o efeito das métricas 

de estrutura da paisagem sobre as métricas de diversidade utilizando modelos aditivos 

generalizados (GAM). Selecionaremos o melhor modelo para cada variável resposta 

considerando ΔAIC < 2. Avaliando o valor das florestas plantadas para conservação da 

avifauna, esperamos gerar informações que contribuam para um melhor entendimento das 

respostas das espécies às mudanças no uso do solo. 

 

 

INTRODUÇÃO  

As altas taxas de desmatamento anuais têm reduzido as florestas tropicais a 

fragmentos inseridos em paisagens antrópicas com diferentes usos do solo (Gardner et al., 

2009). Concomitantemente a essa redução nas áreas de florestas nativas há uma expansão de 

florestas plantadas (Keenan et al., 2015). Por exemplo, as plantios de eucalipto têm sido 

expandidos mundialmente devido à crescente demanda por produtos madeireiros (Paquette e 

Messier, 2010). No Brasil, uma área de 7,74 milhões de hectares é destinada a esses plantios, 

o que levou o país a ser o maior exportador mundial de celulose (FAO, 2015). 

Por serem estruturalmente mais similares a florestas nativas do que alguns outros 

sistemas produtivos, os plantios de eucalipto são potencialmente capazes de abrigar uma 

parcela significativa da biodiversidade (Fonseca et al., 2009; Solar et al., 2016). Porém, a 

ocorrência de espécies especialistas de floresta é influenciada por outros fatores além da 

similaridade estrutural entre esses ambientes. Na verdade, estudos têm documentado que a 

estrutura (i.e. composição e configuração) da paisagem no qual os plantios estão inseridos é 

de fundamental importância para a manutenção da biodiversidade (Boscolo e Metzger, 2011; 

Barros et al., 2019). Por exemplo, a cobertura florestal pode levar a um aumento da 

diversidade de espécies nos plantios pois atua como área fonte devido a maior disponibilidade 

de habitat (Estavillo et al., 2013). Já a densidade de borda pode ter tanto efeitos positivos 

quanto negativos sobre a biodiversidade: uma paisagem com mais bordas possui mais área 

de contato com diferentes hábitats, facilitando a dispersão e seu uso por espécies generalistas 

(Fahrig, 2017). Por outro lado, espécies que não são capazes de cruzar a matriz ficarão 



confinadas a pequenos fragmentos florestais, podendo levar a uma redução no tamanho 

populacional e na probabilidade de persistência dessas espécies nos fragmentos (Morante-

Filho et al., 2015). 

Embora muitos estudos tenham avaliado os impactos de diferentes usos do solo sobre 

a biodiversidade, a maior parte deles utiliza métricas ligadas apenas a diversidade taxonômica 

(Filloy et al., 2010; Proença et al., 2010; Jacoboski et al., 2016). Entretanto, o uso de outras 

dimensões da diversidade, como a funcional e a filogenética, são essenciais para melhorar 

nosso entendimento sobre as respostas das espécies às perturbações ambientais. Diversos 

estudos têm destacado que diferentes dimensões da diversidade biológica podem refletir 

distintos mecanismos atuando na estruturação das comunidades (Mazel et al., 2018; 

Jacoboski et al., 2019). Outro ponto relevante é que essas diferentes dimensões da 

diversidade podem apresentar diferentes respostas diante de mudanças ambientais. Por 

exemplo, o desmatamento pode levar à perda de espécies, porém à manutenção da 

diversidade filogenética (Morante-Filho et al., 2018) e funcional (Mayfield et al., 2010) da 

comunidade remanescente. Em contrapartida, a manutenção da diversidade taxonômica em 

ambientes perturbados, pode não se traduzir em uma manutenção da diversidade funcional 

ou filogenética (Gerisch et al., 2012; Bae et al., 2018). Desta forma, estudos que utilizam 

diferentes métricas de diversidade podem gerar informações mais precisas do real efeito de 

perturbações ambientais sobre a biodiversidade, bem como podem ajudar na compreensão 

da importância de ambientes antrópicos, como as florestas plantadas, para manutenção da 

diversidade biológica. 

 

OBJETIVOS  

• Avaliar como a composição (quantidade de cobertura florestal e de pastagem) e a 

configuração da paisagem (número de fragmentos florestais e densidade de borda) 

afetam a diversidade taxonômica de aves de sub-bosque em plantios de eucalipto; 

 

• Avaliar como a composição (quantidade de cobertura florestal e de pastagem) e a 

configuração da paisagem (número de fragmentos florestais e densidade de borda) 

afetam a diversidade funcional de aves de sub-bosque em plantios de eucalipto; 

 

• Avaliar como a composição (quantidade de cobertura florestal e de pastagem) e a 

configuração da paisagem (número de fragmentos florestais e densidade de borda) 

afetam a diversidade filogenética de aves de sub-bosque em plantios de eucalipto. 

Hipóteses: 

Testaremos as seguintes hipóteses: 

(1) As diversidades taxonômica, funcional e filogenética de aves de sub-bosque serão 

maiores em paisagens com alta cobertura florestal, já que a cobertura florestal pode servir 

como fonte de indivíduos (Estavillo, Pardini e Rocha, 2013), especialmente de espécies 

especialistas de habitat (Carrara et al., 2015); 

(2) As diversidades taxonômica, funcional e filogenética serão baixas com o aumento da 

cobertura de pastagem porque pastagem é uma matriz estruturalmente diferente dos plantios 



e, por isso, poderá haver poucas espécies derivadas da matriz, resultando em uma 

comunidade empobrecida (Watson, 2002); 

(3) A diversidade taxonômica será maior conforme o aumento na densidade de bordas 

florestais porque haverá uma proliferação de espécies generalistas (Carrara et al., 2015) e, 

assim, maior diversidade taxonômica, mas uma menor diversidade funcional devido a 

redundância funcional das espécies (Mayfield et al., 2010), e, também, menor diversidade 

filogenética porque existirá uma dominância de espécies pertencentes a um subconjunto de 

clados adaptados a perturbação (Matos et al., 2017); 

(4) a diversidade taxonômica será constante conforme o aumento no número de fragmentos 

porque haverá substituição de espécies florestais por espécies generalistas (Morante-Filho, 

Arroyo-Rodríguez e Faria, 2016), a diversidade funcional também será constante porque a 

paisagem fragmentada não oferece menor diversidade funcional que a paisagem contínua e 

a diversidade beta de especialistas e generalistas responde de forma semelhante a 

fragmentação (dos Anjos et al., 2019). Por fim, a diversidade filogenética também será 

mantida pois o empobrecimento filogenético das aves florestais será recompensado pelo 

enriquecimento filogenético e a divergência de aves não florestais (Morante-Filho et al., 

2018).  

 
 

METODOLOGIA  

Área de estudo 

 Este estudo será conduzido no sul do estado da Bahia, nos municípios de Belmonte, 

Canavieiras e Santa Luzia, onde mudanças no uso do solo nos últimos 40 anos criaram 

paisagens antrópicas compostas por um mosaico de florestas secundárias, plantios de 

eucalipto e áreas de pastagem (Pardini et al., 2009) (Fig. 1). O clima na região é classificado 

como clima tropical úmido, com ausência de estação seca definida e de inverno. A 

temperatura média anual é 24°C e a pluviosidade média é 2000 mm/ano. Embora não haja 

sazonalidade definida, um período sem chuvas pode ocorrer de dezembro a março (Thomas 

et al., 1998). 



 
Figura 1: (A) Localização da área de estudo (retângulo preto). (B) Mapeamento do uso do solo na região. 

 Para selecionar os sítios amostrais utilizaremos o mapeamento de uso do solo do ano 

de 2018, disponibilizado pelo Fórum Florestal da Bahia (Fórum Florestal da Bahia e 

Universidade Federal do Sul da Bahia, 2018). Selecionaremos 20 plantios de eucalipto com 

distância mínima de 2 km entre si e inseridas em paisagens com diferentes contextos do uso 

do solo, representados aqui pela quantidade de cobertura florestal e de pastagem, número de 

fragmentos e densidade de borda. Os plantios selecionados terão entre seis e sete anos pois é 

quando se completa o fechamento do dossel (Cherry et al., 1998), de modo a garantir 

condições similares de umidade do ar, temperatura e umidade do solo (Jennings, Brown e 

Sheil, 1999). Como áreas controle, serão amostrados três fragmentos florestais com, pelo 

menos, 100 hectares. 

Métricas de composição e configuração da paisagem 

 Ao redor de cada sítio determinaremos a composição (quantidade de floresta e 

pastagem) e configuração (densidade de borda e número de fragmentos) da paisagem 

utilizando quatro métricas comumente aplicadas em estudos ecológicos (Carrara et al., 2015; 

Morante-Filho, Arroyo-Rodríguez e Faria, 2016; Matos et al., 2017). As métricas de 

composição da paisagem descrevem a qualidade ou quantidade de elementos que compõem 

a paisagem, já as métricas de configuração descrevem o arranjo espacial de tais elementos 

(Fahrig, 2003) . 

A cobertura florestal, que corresponde à quantidade de floresta em torno dos plantios, 

pode levar a um aumento da diversidade de espécies nos plantios pois atua como área fonte 

devido a maior disponibilidade de habitat, e assim facilita o movimento de indivíduos das 



florestas para o plantio (Estavillo, Pardini e Rocha, 2013). Por outro lado, a cobertura de 

pastagem, que corresponde a quantidade de pastagem em torno dos plantios, pode levar a 

uma diminuição da diversidade de espécies nos plantios devido ao contraste estrutural entre 

pastagem e plantio, o que dificulta o movimento de espécies florestais da floresta para os 

plantios (Prevedello and Vieira, 2010; Morante-Filho et al., 2015). 

Em relação as métricas de configuração, a densidade de bordas de fragmentos 

florestais, que indica interdigitações com ambientes adjacentes, pode aumentar a taxa de 

emigração dos fragmentos, ou seja, levar a uma redução no tamanho populacional das 

espécies, a menos que elas consigam imigrar com sucesso até outro fragmento (Fahrig, 2020). 

E por fim, número de fragmentos florestais, que reflete o quão fragmentada é a paisagem, 

determina a influência dos efeitos de borda sobre a qualidade ambiental dos fragmentos 

florestais remanescentes na paisagem. Assim, paisagens formadas por numerosos fragmentos 

florestais dominados por áreas de borda devem apresentar comunidades biológicas mais 

simplificadas e constituídas principalmente por espécies generalistas (Lovei et al., 2006; 

Morante-Filho et al., 2015), de modo a ter uma contribuição reduzida como fonte de espécies 

florestais para os plantios. Por outro lado, o maior número de fragmentos, portanto a menor 

distância média entre eles, pode facilitar a dispersão atuando como trampolins ecológicos e 

como pontos de parada para organismos entre movimentos (Lees e Peres, 2009).  

 Inicialmente, essas métricas serão estimadas dentro de paisagens circulares de 1 km 

de raio a partir do centro de cada sítio amostral. Entretanto, como não sabemos a priori qual 

é a melhor escala espacial para avaliar o efeito de uma métrica de paisagem sobre a variável 

resposta, iremos posteriormente realizar uma análise multi-escalar para definir a escala mais 

apropriada para nossas análises (Fahrig, 2013; Jackson e Fahrig, 2015). 

Amostragem das aves 

As amostragens das aves serão realizadas pelo método de captura por redes de neblina 

(Karr, 1981), divididas em duas campanhas de três dias por sítio. Serão utilizadas 20 redes 

(12 m de comprimento X 2,5 m de altura, 32 mm de malha) dispostas em forma de “+” em 

cada sítio, cobrindo uma área circular de 60 m de raio, totalizando uma área de cerca de 1 ha. 

As redes permanecerão abertas das 06:00 às 16:00 e serão revisadas a cada 30 minutos, 

totalizando 60 horas de amostragem por sítio. O esforço amostral total será de 27.600 horas-

rede (20 redes × 10 horas × 6 dias × 23 sítios). A ordem em que os sítios serão amostrados 

será aleatorizada para evitar pseudoreplicação temporal (Hurlbert, 1984). 

 As aves capturadas serão identificadas com auxílio de guias de campo (Sigrist, 2014; 

Ridgely et al., 2015), marcadas com anilhas numeradas fornecidas pelo Centro Nacional de 

Pesquisa e Conservação de Aves Silvestres (licença SISBIO n° 75678, projeto aprovado pelo 

CEMAVE n° 4549, licença de anilhadora sênior n°6569995, licença CEUA n°024/20) e 

listados de acordo com o Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos. Serão coletados 

traços morfométricos relacionados à alimentação, forrageio e locomoção das espécies: massa 

corpórea, comprimento e largura do bico, largura da abertura do bico, comprimento do tarso, 

da cauda e da asa. O processamento dos espécimes seguirá as recomendações do manual de 

anilhamento de aves silvestres (IBAMA, 1994). 

Métricas de diversidade 



Utilizaremos Hill numbers (Jost, 2006), ou número efetivo de espécies, para calcular 

a diversidade taxonômica, funcional e filogenética das aves em cada sítio. O número efetivo 

de espécies representa o número de espécies igualmente abundantes que são necessários para 

produzir o mesmo valor de uma métrica de diversidade (Chao et al., 2014). Para diversidade 

filogenética, os Hill numbers incorporam a história evolutiva as espécies (Chao, Chiu e Jost, 

2010) e para diversidade funcional eles são baseados na distância de traços funcionais das 

espécies (Chiu e Chao, 2014). Utilizaremos Hill numbers de ordem 1 (q = 1), que leva em 

consideração a abundância das espécies.  

Para o cálculo da diversidade funcional selecionaremos, além dos traços 

morfométricos mencionados acima, dieta, dependência da floresta e distância de Kipp. Dieta 

será obtida na base de dados EltonTraits (Wilman et al., 2014), dependência da floresta 

(espécie florestal ou não-florestal) será obtida em BirdLife DataZone. O índice de Kipp 

(Kipp, 1942), que reflete a capacidade de voo das espécies, será obtido através da diferença 

entre o comprimento das rêmiges primárias e secundárias, dividido pelo comprimento total 

da asa. Tais medidas serão obtidas da asa direita fechada de cada indivíduo capturado, com 

altos valores indicando maior capacidade de voo. Por fim, para estimar a diversidade 

filogenética será utilizada a plataforma online BirdTree (birdtree.org) para obtenção de 

árvores filogenéticas entre as espécies registradas na área de estudo. 
 
 

ANÁLISE DOS DADOS 

Escala de efeito 

A escala em que a estrutura da paisagem é medida pode afetar a inferência das 

relações das espécies com a paisagem. Por isso, para termos certeza de que as relações entre 

as espécie e a paisagem são bem estimadas, as escalas em que as variáveis da paisagem serão 

medidas devem variam amplamente (Jackson e Fahrig, 2015). Assim, encontraremos a escala 

do efeito quando a extensão espacial em que a estrutura da paisagem, utilizada como variável 

preditora, tiver o mais alto coeficiente de correlação ou o menor valor de AIC.  

Nesse projeto utilizaremos uma análise multi-escalar examinando 50 diferentes 

buffers ao redor dos sítios, variando de 40 a 2000 m em intervalos de 40 m. A menor distância 

corresponde a 50% de chance de algumas espécies de aves florestais insetívoras cruzarem 

áreas abertas de 40 m (Awade e Metzger, 2008), a probabilidade diminui com o aumento da 

distância, e a maior distância inclui as escalas frequentemente usadas em estudos com aves 

(Jackson and Fahrig, 2015; Morante-Filho et al., 2015). Dentro desses buffers calcularemos 

nossas métricas de paisagem: quantidade de cobertura florestal e de pastagem, densidade de 

borda e número de fragmentos. 

 

Variáveis respostas e variáveis preditoras 

 As variáveis resposta desse projeto serão as métricas de diversidade: diversidade 

taxonômica, funcional e filogenética calculadas utilizando Hill numbers de ordem 1 através 

do pacote hillR (Li, 2018) no software R (R Core Team, 2020). Já as variáveis preditoras 

serão as métricas de paisagem: quantidade de cobertura florestal e de pastagem, densidade 



de bordas e número de fragmentos. Usaremos variance inflation factor (VIF) para detectar a 

multicolinearidade entre as variáveis preditoras (Thompson et al., 2017).  

 Para avaliar o efeito da quantidade de cobertura florestal e de pastagem, densidade de 

bordas e número de fragmentos sobre as métricas de diversidade taxonômica, funcional e 

filogenética utilizaremos modelos aditivos generalizados (GAMs) (Hastie e Tibshirani, 

1987). Esses modelos são extensões semi-paramétricas dos modelos lineares generalizados 

(GLMs) e conseguem lidar tanto com relações lineares quanto não-lineares entre a variável 

resposta e as variáveis explicatórias (Guisan, Edwards e Hastie, 2002). Em cada modelo 

incluiremos duas variáveis, sendo uma de composição e outra de configuração da paisagem. 

Selecionaremos o melhor modelo para cada variável resposta considerando ΔAIC < 2, o grau 

de não-linearidade será definido automaticamente por validação cruzada (Zuur et al., 2009). 

 

IMPACTOS DO ESTUDO PARA A CONSERVAÇÃO 

 Depois de cinco séculos de expansão humana, o cenário atual da Mata Atlântica, que 

está restrita a apenas 11.7% da vegetação original (Ribeiro et al., 2009), continua piorando. 

O último relatório da SOS Mata Atlântica mostrou que no período de 2018-2019 houve um 

aumento de 27% na taxa de desmatamento quando comparada ao período anterior (2017-

2018), sendo Bahia o segundo estado que mais desmatou, perdendo 3.500 hectares de áreas 

florestadas (SOS MA e INPE, 2020). Assim como na Mata Atlântica, as áreas de florestas 

naturais vem sendo constantemente reduzidas em todo o mundo, embora tenha sido relatado 

uma grande expansão de florestas plantadas (Keenan et al., 2015). Portanto, entender se 

florestas plantadas podem mitigar a perda da biodiversidade em paisagens agrícolas é 

essencial para o planejamento de estratégias mais efetivas para a conservação da 

biodiversidade. Avaliando como a estrutura da paisagem influencia a diversidade 

taxonômica, funcional e filogenética de aves de sub-bosque em plantios de eucalipto, 

esperamos gerar informações que contribuam para um melhor entendimento da resposta das 

espécies as mudanças no uso do solo e para um melhor entendimento do potencial das 

florestas plantadas para conservação da biodiversidade. 

 Com nossos resultados, esperamos gerar informações que tornem as plantios mais 

amigáveis a biodiversidade, ajudando a planejar paisagens que possam trazer tanto retorno 

financeiro para a indústria madeireira, quanto contribuições para a conservação de aves na 

Mata Atlântica. Nossos resultados podem ajudar nisso porque, já que teremos um gradiente 

de cobertura florestal, poderemos indicar, por exemplo, quanto porcento de cobertura 

florestal é necessário para aumentar a probabilidade de espécies florestais ocorrerem em 

plantios, ou ainda, se a densidade de borda favorece a dispersão também de espécies florestais 

ou se é mais relacionada com o declínio do tamanho populacional dessas espécies. 
 
CRONOGRAMA 

Atividade Ano 
Mês 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 



Elaboração da 

proposta e do 

delineamento 

amostral 

2020   X X X X X      

Revisão bibliográfica 
2020   X X X X X X X X X X 

Captação de recursos 

para o 

desenvolvimento do 

projeto 

2020      X X X X X X  

Aquisição das 

licenças de pesquisa 

junto aos órgãos de 

fiscalização 

ambiental 

2020      X X      

Atualização do mapa 

de uso e cobertura do 

solo 
2020         X X   

Escolha dos 23 sítios 

amostrais 2020          X X  

Exame de 

qualificação do 

projeto UESC 
2020           X  

Revisão bibliográfica 
2021 X X X X X X X X X X X X 

Reconhecimento em 

campo dos sítios 

amostrais 
2021 X            

Amostragem de aves 
2021 X X X X X X       

Tabulação de dados 

(revisão, 

padronização e 

2021 X X X X X X       



estruturação dos 

dados) 

Análise dos dados 
2021       X X X    

Redação da 

dissertação 2021       X X X X X X 

Redação do 

manuscrito científico 2021       X X X X X X 

Submissão do 

manuscrito científico 2022   X          

Divulgação dos 

resultados 2022 X X X          

Defesa da 

dissertação 2022   X          
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