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RESUMO
Os processos de fragmentação e perda de habitat são considerados as principais
ameaças à biodiversidade. Os estudos dos efeitos destes processos sobre as espécies devem,
também, incluir analises de paisagem e não somente análises locais como ocorre em muitos
estudos. Dentre as diversas métricas de paisagem, a quantidade de habitat tem se destacado e,
em muitos estudos, é considerada como a mais importante para persistência das espécies e dos
processos ambientais. Assim, este estudo tem como objetivo testar os efeitos da quantidade de
mata da paisagem sobre bandos mistos de aves de Mata Atlântica. Os bandos mistos são
associações de duas ou mais espécies que interagem durante certo tempo, espaço e direção,
sendo que, a sobrevivência de muitas espécies depende deste sistema. Alterações na
quantidade de mata podem afetar os bandos mistos de forma negativa, com isso a hipótese do
estudo é que em paisagens com maior quantidade de mata os bandos sejam mais frequentes,
maiores e com mais diversidade de espécies. Selecionamos sete paisagens de modo a formar
um gradiente de quantidade de mata. Além desta variável também testamos os efeitos do
tamanho do fragmento focal, da distância (isolamento) dos fragmentos de mata e da
diversidade (heterogeneidade) da paisagem sobre os bandos mistos. Para isto utilizamos o
método dos Modelos Lineares Generalizados (do inglês, GLM) e posterior seleção do modelo
mais parcimonioso pelo Critério de Informação de Akaike corrigido para pequenas amostras.
Este estudo evidenciou que a variável de quantidade de mata da paisagem é a que exerce os
maiores efeitos sobre a frequência, tamanho e riqueza de espécies dos bandos mistos, sendo
positiva a relação entre estas variáveis. Além da proporção de mata, a distância dos
fragmentos de mata também influenciou positivamente a frequência de bandos. Em relação ao
tamanho e riqueza dos bandos, foram selecionados modelos múltiplos, sendo que a proporção
de mata esteve presente em todos eles. As outras variáveis tiveram uma fraca influência sobre
esses parâmetros. Em conjunto com a proporção de mata nos modelos múltiplos, o tamanho
do fragmento e a diversidade da paisagem influenciaram os bandos negativamente e a
distância, positivamente. Estes resultados estão de acordo com a hipótese de quantidade de
mata e reforçam a importância da utilização de métricas de paisagem em estudos ecológicos.
A importância da quantidade de mata para os bandos mistos reflete como esta variável é
fundamental para a conservação de várias espécies de aves, já que muitas delas dependem
deste sistema e seu desaparecimento pode levar à extinção local destas espécies.
Palavras chave: Corredor Mantiqueira-Cantareira; Fragmentação; Hipótese da quantidade de
hábitat; Paisagem; Sistema social.
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ABSTRACT
Forest fragmentation and habitat loss are considered the major threats to biodiversity.
Studies of the effects of these processes on the species should also include landscape analysis
rather than just local analysis as in many studies. Among the several landscape metrics, the
habitat amount has been highlighted and, in many studies, is considered as the most important
for species persistence and environmental processes. Therefore, this study aims to test the
landscape forest amount effects in Atlantic Forest mixed-species bird flocks. Mixed flocks are
associations of two or more species that interact for a time, space and direction and the
survival of many species depends on this system. Changes in the forest amount could affect
the mixed flocks negatively, thus the hypothesis of the study is that in landscapes with higher
forest amount the flocks would be more frequent, larger and with more species diversity. We
selected seven landscapes in order to form a gradient of forest amount. In addition to this
variable we also tested the effects of the size of the focal fragment, the distance (isolation) of
forest fragments and landscape diversity (heterogeneity) on the mixed flocks. For this, we use
the method of Generalized Linear Models (GLM) and subsequent selection of the most
parsimonious model by Akaike Information Criterion corrected for small samples. This study
showed that the variable of landscape forest amount is the one that exerts the greatest effect
on the frequency, size and species richness of mixed flocks, being positive the relationship
between these variables. Beyond the forest proportion, the distance of the forest fragments
also positively influenced the frequency of flocks. Regarding the flocks size and richness,
multiple models have been selected, and the forest proportion was present in all of them. The
other variables had a weak influence on these parameters. In combination with the forest
proportion in multiple models, fragment size and landscape diversity influenced the flocks
negatively and the distance, positively. These results are consistent with the habitat amount
hypothesis and reinforce the importance of employing landscape metrics in ecological studies.
The importance of forest amount for mixed flocks reflects how this variable is essential for
the conservation of several bird species, as many of them depend on this system and its
disappearance may lead to local extinction of these species.
Keywords: Connectivity; Fragmentation; Habitat amount hypothesis; Landscape; Social
system.
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1. INTRODUÇÃO

1.1 Fragmentação e redução de habitat
A fragmentação e redução de hábitat são consideradas as maiores ameaças à
biodiversidade global (WILCOX AND MURPHY, 1985; FAHRIG, 2003; FISCHER &
LINDENMAYER, 2007) e têm causado alterações significativas em diversas paisagens. Estes
processos têm como efeitos: 1) redução na quantidade de hábitat; 2) aumento da quantidade
de fragmentos florestais; 3) diminuição do tamanho dos fragmentos, e 4) aumento da distância
entre os fragmentos (FAHRIG, 2003). Ou seja, estes processos modificam a paisagem, já que,
áreas contínuas de habitat são reduzidas à pequenos fragmentos e a cobertura vegetal nativa é
substituída por uma matriz de usos diferenciados do solo (WILCOVE et al. 1986).
Geralmente, a matriz é considerada uma área inóspita (WIENS et al., 1997; RICKETS, 2001;
FRANKLIN & LINDENMAYER, 2009) e pode levar à mudanças nas propriedades dos
fragmentos remanescentes (VAN DEN BERG et al., 2001). A medida que a intensidade do
uso do solo aumenta, devido às atividades agropecuárias e ao desenvolvimento urbano, por
exemplo, maior é a modificação da paisagem. Essas modificações intensas levam a mudanças
da estrutura, composição biótica e/ou do funcionamento do ecossistema dos fragmentos
existentes (McINTYRE & HOBBS, 1999), afetando de maneira expressiva a biodiversidade.
Estudos comprovaram os efeitos nocivos destes processos em diversos grupos
taxonômicos, como aves e mamíferos (ANDRÉN, 1994; RECHER, 1999), répteis (GIBBONS
et al., 2000), anfíbios (STUART et al., 2004), invertebrados (DIDHAM et al., 1996) e plantas
(HOBBS & YATES, 2003). Estes processos afetam negativamente a riqueza de espécies
(STEFFAN-DEWENTER et al., 2002), a abundância e distribuição das populações (BEST, et
al. 2001), a diversidade genética (GIBBS, 2001) e a taxa de crescimento populacional
(BASCOMPTE et al., 2002). Além disso, a fragmentação e redução de hábitat reduzem o
comprimento da cadeia trófica (KOMONEN et al., 2000), altera as interações entre as
espécies (TAYLOR & MERRIAM, 1995) e reduz o número de especialistas e espécies de
grande tamanho corporal (GIBBS & STANTON, 2001). Também afeta negativamente o
sucesso reprodutivo (KURKI et al. 2000), o sucesso de dispersão (BÉLISLE et al., 2001), a
taxa de predação (BERGIN et al., 2000) e aspectos do comportamento animal que afetam a
taxa de sucesso de forrageamento (MAHAN & YAHNER, 1999).
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1.2 Heterogeneidade da paisagem e Matriz
A intensa exploração e a consequente modificação ambiental tem como resultado o
aumento da heterogeneidade (diversidade) da paisagem. Com estes processos, a matriz, um
elemento não nativo, tem um importante papel nestes ambientes modificados (RICKETTS,
2001; VANDERMEER & CARVAJAL, 2001; HAILA, 2002; KUPFER et al., 2006;
LAURANCE, 2008). Ao contrário do que defende a teoria de biogeografia de ilhas, que
considera a matriz uma área uniforme de não hábitat, inóspita e ecologicamente irrelevante
(MCINTYRE & HOBBS, 1999; RODEWALD, 2003; MANNING et al., 2004; MURPHY &
LOVETT-DOUST 2004; KUPFER et al., 2006), há cada vez mais estudos corroborando a
ideia de que as características da matriz afetam as populações e comunidades de ambientes
fragmentados (LAURANCE, 1991; ESTADES & TEMPLE, 1999; GASCON et al., 1999;
RICKETTS, 2001; UMETSU & PARDINI, 2007; UEZU et al., 2008; UMETSU et al., 2008;
FONSECA et al., 2009; PARDINI et al., 2009; VIEIRA et al., 2009).
Dependendo do tipo e da qualidade, a matriz pode ser uma alternativa ou segundo
hábitat para muitas espécies (PERFECTO & VANDERMEER, 2002; HARVEY, et al. 2006;
UMETSU & PARDINI, 2006), além disso, uma matriz de alta qualidade e similaridade com o
fragmento pode controlar os efeitos de borda (HAYNES & CRONIN, 2006; HODGSON et
al., 2007); de área de fragmentos pequenos (BROTONS et al., 2003; WETHERED & LAWES
2003; HAYNES et al., 2007) e do isolamento (ABERG et al., 1995; COOK et al., 2002;
BENDER & FAHRIG, 2005), já que ela pode ser uma fonte extra de recursos que são
escassos em pequenos fragmentos. Matrizes permeáveis facilitam a dispersão dos indivíduos,
permitindo a busca por alimento, parceiros sexuais, fuga de competição e predação, sendo
fundamental para a sobrevivência das espécies em uma paisagem com fragmentos altamente
isolados.
Entretanto, para espécies extremamente sensíveis e florestais, a matriz se torna
impermeável, impossibilitando a dispersão dos indivíduos pela paisagem (GUSTAFSON &
GARDNER, 1996; SCHOOLEY & WIENS, 2004), o que torna estas espécies altamente
vulneráveis à fragmentação e perda de hábitat. A matriz também pode ser uma fonte de
perturbações, diminuindo a riqueza, abundância, sucesso reprodutivo de espécies florestais e
aumentando a predação de ninhos devido à presença de predadores em determinadas matrizes
que oferecem recursos alimentares a eles (RODEWALD & YAHNER, 2001). Há estudos que
sugerem que quanto maior a similaridade da matriz com a floresta, maior é sua qualidade em
termos de ocorrência e dispersão de organismos (ABERG et al., 1995; RENJIFO, 2001;
PERFECTO & VANDERMEER, 2002; ANDERSON et al., 2007). Entretanto, é necessário
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considerar as diferenças na percepção da paisagem pelas espécies, a qual decorre da interação
entre suas características fisiológicas com os diferentes tipos de ambientes que leva a
diferenças interespecíficas no padrão de deslocamento e capacidade de utilização da paisagem
(WIENS et al., 1993; BÉLISLE, 2005).
As matrizes de pasto e agricultura, juntas, ocupam cerca de 40% da superfície da Terra
(FOLEY et al., 2005) e a manutenção de uma alta heterogeneidade nestas paisagens agrícolas
pode ser importante na manutenção da biodiversidade (BENTON et al., 2003; PERSSON et
al., 2010). Paisagens com uma composição mais heterogênea, ou seja, mais tipos de cobertura
vegetal distribuídos de forma mais equitativa, irão abrigar uma variedade maior de espécies
(FAHRIG & NUTTLE, 2005; FAHRIG et al., 2011). O aumento na heterogeneidade da
paisagem beneficia aquelas espécies que necessitam de dois ou mais recursos que são
encontrados em diferentes tipos de ambientes, já que diferentes tipos de ambientes oferecem
diferentes tipos de recursos. Além disso, a configuração espacial de uma paisagem
heterogênea permite que os indivíduos encontrem o recurso necessário mais eficientemente,
pois a probabilidade que estes recursos estejam mais próximos é maior (DUNNING et al.,
1992). Dessa forma, é importante criar políticas e orientações que assegurem a correta gestão
e manejo destes ambientes a fim de permitir a sobrevivência e persistência da biodiversidade
(FAHRIG et al., 2011).
1.3 Conectividade e permeabilidade
Diante deste cenário global de fragmentação e redução de hábitat, um dos fatores mais
importantes para a persistência das espécies é a sua capacidade de deslocamento por estas
paisagens modificadas. O aumento da capacidade das espécies de sobreviver e se deslocar por
ambientes não nativos contribui, assim, para o aumento da permeabilidade da paisagem,
minimizando os efeitos da fragmentação (PEARSON, 1993; JOKIMA-KI & HUHTA, 1996).
A habilidade de se movimentar entre os fragmentos florestais depende de aspectos estruturais
da paisagem, como isolamento e tamanho dos fragmentos e, também, de aspectos fisiológicos
e comportamentais do indivíduo (GOODWIN & FAHRIG, 2002; BOSCOLO et al., 2008;
AWADE, 2009). O resultado da interação entre paisagem e organismo é denominado
conectividade funcional (GOODWIN, 2003), a qual pode ser definida como o grau em que a
paisagem facilita ou impede o movimento dos organismos entre os fragmentos (TAYLOR et
al., 1993). A conectividade funcional da paisagem é influenciada pelo isolamento e distância
entre os fragmentos florestais (TURNER & RUSCHER, 1988; SAUNDERS et al., 1993),
bem como pela maneira que os organismos percebem e respondem à paisagem em diferentes
5

escalas. Assim, a conectividade funcional vai variar dependendo da escala de interação entre o
organismo e a paisagem (JOHNSON et al., 1992).
Um ambiente heterogêneo, consequência de diferentes composições de uso e ocupação
do solo (DAVIES et al., 2001; LINDENMAYER & FRANKLIN, 2002), pode possuir
distintos níveis de permeabilidade. Nominalmente, o grau de resistência aos movimentos dos
indivíduos entre as manchas impostas pelos diferentes tipos de ambientes existentes em uma
paisagem (PITHER & TAYLOR, 1998; JONSEN & TAYLOR, 2000; GOODWIN &
FAHRIG, 2002). Assim como a conectividade funcional, o grau de permeabilidade de um
determinado tipo de ambiente depende de sua estrutura e composição de espécies, bem como
das características biológicas das espécies (RICKETTS, 2001; REVILLA et al., 2004;
ANTONGIOVANNI & METZGER, 2005; BENDER & FAHRIG, 2005). Dessa forma,
paisagens com predomínio de ambientes mais permeáveis terão uma alta conectividade,
enquanto que a prevalência de ambientes com baixa permeabilidade ou impermeáveis tende a
reduzir a conectividade da paisagem ainda que a distância entre os remanescentes seja
mantida (GOODWIN & FAHRIG, 2002), isolando populações e, consequentemente,
aumentando seu risco de extinção.

1.4 Mata Atlântica
A pressão antrópica tem levado à perda de grande parte da biodiversidade em todos os
biomas mundiais. A Mata Atlântica, originalmente, era considerada uma das maiores florestas
tropicais das Américas, cobrindo uma área de 150 milhões de hectares ao longo da costa
brasileira (RIBEIRO et al., 2009). Este bioma possui uma das mais ricas biodiversidades da
Terra (FONSECA, 1985) e sua fauna e flora representa 1-8% do total mundial de espécies
(SILVA & CASTELETI, 2003). Devido às altas taxas de diversidade e endemismo e, também,
pelo alto grau de ameaça a sua conservação, a Mata Atlântica é considerada um dos trinta e
quatro “hotspots” do planeta (CONSERVATION INTERNATIONAL DO BRASIL, 2005). A
redução da cobertura original da Mata Atlântica deu-se em função da expansão das atividades
agropecuárias e das malhas urbanas, assim como pelo extrativismo (DEAN, 2002).
Atualmente, existem apenas 11.7% de cobertura original (variação de 11.4 a 16.0%)
composto, basicamente, por florestas secundárias e/ou pequenos fragmentos com menos de 50
ha (RIBEIRO et al., 2009), ameaçando diversas espécies de extinção, principalmente aquelas
que necessitam de grandes áreas para sobreviver.
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1.5 Hipótese Quantidade de Mata
Ao longo dos anos, baseado na teoria de biogeografia de ilhas (MacARTHUR &
WILSON, 1967), diversos estudos foram conduzidos considerando o tamanho e o isolamento
dos fragmentos como as variáveis mais importantes na determinação dos efeitos da
fragmentação e redução de habitat na biodiversidade. Esta teoria considera que os fragmentos
de hábitat estão separados por um ambiente inóspito de não hábitat (ADDICOTT et al, 1987).
Além disso, considera- se que os fragmentos florestais delimitam as populações, no qual os
indivíduos de cada espécie utilizam apenas um fragmento e cada fragmento possui uma
população local (LEVINS, 1968), ignorando os efeitos do contexto da paisagem sobre as
espécies. Entretanto, os fragmentos florestais não devem ser considerados como entidades
ecológicas únicas e o tamanho e isolamento como as únicas variáveis que explicam a
diversidade de espécies, eles devem ser consideradas como parte integrante da paisagem
(ANDRÉN, 1994).
As variáveis de tamanho e isolamento dos fragmentos muitas vezes são utilizadas e
interpretadas de maneira incorreta. Isto se torna bastante evidente em estudos que
compararam a riqueza de espécies em fragmentos de habitat contínuos com fragmentos
menores com área total igual ao fragmento maior (do inglês, single large or several small,
SLOSS). Segundo o efeito de ilha, os fragmentos maiores deveriam abrigar uma maior
riqueza de espécies em relação aos fragmentos menores. Entretanto estes estudos encontraram
um padrão contrário, ou seja, conjuntos de fragmentos menores apresentaram maior riqueza
de espécies em relação a fragmentos maiores de igual área total (McCOY & MUSHINSKY,
1994; SÆTERSDAL, 1994; BAZ & GARCIA-BOYERO, 1996; VIROLAINEN et al., 1998;
OERTLI et al., 2002; TSCHARNTKE et al., 2002; HOYLE & HARBORNE, 2005;
HOKKANEN et al., 2009; FATTORINI, 2010; HATTORI & SHIBUNO, 2010; GAVISH et
al., 2011; MARTÍNEZ-SANZ et al., 2012). A razão deste padrão seria que vários fragmentos
menores abrangem uma extensão maior de área, englobando a distribuição de mais espécies
Tjørve (2010). Dessa forma, esses resultados mostram que a relação espécies- área existente
em uma região é devida, principalmente, ao efeito da área amostral e não simplesmente aos
efeitos do tamanho do fragmento. Em uma região contínua de habitat, o número de espécies
presente em uma área amostral contínua de um determinado tamanho é, em média, igual ao
número encontrado em duas ou mais áreas amostrais menores com o tamanho total igual à
área amostral contínua. Assim, devido ao efeito da área amostral, com a perda de habitat, o
número de espécies de um determinado tipo de habitat irá diminuir juntamente com a área
total desse tipo de habitat na paisagem, independentemente dos tamanhos individuais dos
7

fragmentos remanescentes. Da mesma forma, o aumento do número de espécies de um
determinado habitat irá aumentar de acordo com a quantidade deste habitat na paisagem, não
pelo tamanho dos fragmentos e sim pelo efeito da área amostral. Assim, em planos
conservacionistas com o objetivo de manter a riqueza de espécies, é preciso considerar a
quantidade total de hábitat na paisagem e não apenas os tamanhos individuais dos fragmentos
(FAHRIG, 2013).
Segundo a teria de biogeografia de ilhas, a recolonização de uma ilha depende de uma
área fonte primária de espécies (continente), que irá determinar as espécies presentes nas
outras ilhas, sendo que ilhas mais distantes do continente apresentariam uma quantidade
menor de espécies (MacARTHUR & WILSON, 1963). Entretanto, em uma paisagem
fragmentada, a migração dos indivíduos ocorre entre os fragmentos de habitat e não por meio
de uma área fonte primária de espécies. Assim, cada fragmento tem um potencial de
migrantes e o isolamento de cada fragmento depende não apenas da distância entre eles, mas,
principalmente, da área representada pelos fragmentos vizinhos, ou seja, da quantidade de
habitat ao redor do fragmento focal (FAHRIG, 2013). Diversos estudos defendem que a
quantidade de habitat é a variável que melhor prediz a taxa de migração e os processos
ecológicos relacionados a ela (MOILANEN & NIEMINEN, 2002; BENDER et al., 2003;
TISCHENDORF et al., 2003; PRUGH, 2009; RANIUS et al., 2010; MARTIN & FAHRIG,
2012). Um fragmento mais isolado apresentará uma riqueza de espécies reduzida em relação
àqueles fragmentos menos isolados, pois será colonizado por menos indivíduos (PUTTKER et
al., 2011). Isto ocorre pois a quantidade de espécies disponíveis para coloniza-lo será menor
devido à menor quantidade de habitat e a distância que os indivíduos deverão percorrer será
maior (ANDRÉN, 1994; FAHRIG, 2003). Dessa forma, a variável de isolamento é uma
combinação de distância e, principalmente, da quantidade de hábitat na paisagem.
Com todos os questionamento acerca da validade das variáveis comumente utilizadas,
Fahrig (2013) propôs uma nova hipótese para explicar a riqueza de espécies, chamada de
hipótese da quantidade de hábitat. Com esta hipótese, a autora substitui as variáveis de
tamanho e isolamento dos fragmentos e propõe que a riqueza de espécies seria determinada
pela quantidade de habitat total da paisagem. Sendo assim, alterações na riqueza de espécies
ficam condicionadas ao aumento ou à redução da quantidade de habitat da paisagem,
independente do tamanho e quantidade dos fragmentos. As mudanças no tamanho do
fragmento focal só serão importantes para a riqueza de espécies se este contribuir para a
quantidade de habitat total da paisagem. Vários estudos (ROSENZWEIG, 1995; FAHRIG,
2003; EWERS & DIDHAM, 2006; SMITH et al, 2011) já demonstraram que os efeitos da
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quantidade de habitat são fortes e consistentes em diferentes escalas, regiões, habitats e taxa,
além disso ela é considerada a variável mais importante na determinação da distribuição das
espécies em uma região (BETTS et al., 2006; SMITH et al., 2009; SMITH et al, 2011 e outros
revisados em Fahrig, 2003). A hipótese da quantidade de habitat não menciona os efeitos da
matriz na riqueza de espécies, entretanto, existem diversos estudos que atestam a importância
da matriz sobre as espécies (RICKETTS, 2001; FAHRIG, 2002; KUPFER et al., 2006),
embora os efeitos da quantidade de habitat sejam mais importantes (FAHRIG, 2013).
Portanto, se torna evidente a importância de se considerar a paisagem circundante ao
fragmento na persistência e preservação das espécies (ANTONGIOVANNI & METZGER,
2005; UEZU et al. 2005, 2008; BOSCOLO et al., 2008; MARTENSEN et al., 2008;). Sendo
que, dentre os diversos elementos da paisagem, a quantidade de habitat tem se destacado
como um dos mais importantes para a sobrevivência e persistência das espécies (BAILEY et
al., 2010; GARDEN et al., 2010; PARDINI et al., 2010; PUTTKER et al., 2011; SMITH et
al., 2011; FLICK et al., 2012; MARTENSEN et al., 2012; RODRÍGUEZ-LOINAZ et al.,
2012), já que, afeta diversos aspectos da vida dos indivíduos, como reprodução, mortalidade,
dispersão, extinção local e interações entre as espécies (ADDICOTT et al., 1987).

1.6 Aves
Neste estudo, será utilizado o grupo taxonômico das aves. É um grupo diverso, de fácil
estudo em campo e utilizado por muitos outros trabalhos (BEIER & NOSS, 1998;
RODEWALD, 2003). As aves apresentam hábitos de vida variados (TEMPLE & WILCOX,
1986; BIERREGAARD JR. & LOVEJOY, 1989; LYNCH & SAUNDERS, 1991; ROLSTAD,
1991) e diversas funções ecológicas como dispersão de sementes e polinização (KREMEN,
2005; GARCÍA & MARTÍNEZ, 2012). Além disso, mais de 80% das espécies que estão
ameaçadas de extinção são por consequências da fragmentação (HILTON-TAYLOR, 2000).

1.6.1 Bandos Mistos
Os bandos mistos são associações de duas ou mais espécies que interagem durante
certo tempo, espaço e direção (MOYNIHAN, 1962). Eles são encontrados em ambientes
terrestres ao redor de todo mundo e apresentam grande variação de tamanho, composição e
relações de associação entre os membros do bando e (MOYNIHAN, 1962; TERBORGH,
1990; GREENBERG, 2000). É um comportamento comum e difundido em diversas famílias,
habitats, continentes e em guildas de forrageamento. Duas hipóteses foram propostas para
explicar o motivo de como as espécies se beneficiam da organização em bandos mistos. Estas
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duas hipóteses não são mutuamente exclusivas e ainda há discussões acerca de sua
importância (JULLIEN & CLOBERT, 2000).
Uma das hipóteses defende que os bandos mistos são formados para aumentar a
capacidade de forrageamento dos membros do bando. Isso pode ocorrer devido a quantidade
de indivíduos do bando que, ao se movimentarem, espantam insetos crípticos (MUNN &
TERBORGH, 1979; POWELL, 1985); ao cleptoparasitismo (BROCKMAN & BARNARD
1979; MUNN, 1986; VICKERY & DEL BROCKE, 1994) ou por informações adquiridas
através de membros mais experientes e situações bem sucedidas (RECHER & RECHER,
1969; SALT & WILLARD, 1971; KREBS et al., 1972; KREBS, 1973). Além disso, uma das
causas mais citadas para o benefício do forrageamento em bandos é resultado do aumento da
vigilância compartilhada pelos seus membros (WILEY, 1980; POWELL, 1985; ROBERTS,
1996; SASVÁRI & HEGYI, 1998; THIOLLAY, 1999; SRIDHAR et al., 2009).
Outra hipótese que procura explicar o agrupamento das espécies em bandos é que esta
formação reduz as chances de predação. A presença de muitos indivíduos pode confundir o
predador durante o ataque (NEILL & CULLEN, 1974) e permite que os predadores sejam
detectados mais facilmente, devido aos chamados de alerta e à vigilância dos outros membros
do grupo (HAMILTON, 1971; PULLIAM, 1973; ELGAR, 1989; TERBORGH, 1990;
ROBERTS, 1996). Uma vantagem dos bandos interespecíficos em relação aos
intraespecíficos é a presença de outras espécies com maior acuidade sensorial, que detectam
predadores mais facilmente (HARRISON & WHITEHOUSE, 2011).
Apesar das vantagens evidentes do agrupamento em bandos mistos, existem
desvantagens decorrentes deste comportamento. Os bandos são mais barulhentos do que
indivíduos solitários, o que facilita a detecção pelos predadores. Os benefícios do
agrupamento muitas vezes não são distribuídos de forma equivalente entre os membros, sendo
que indivíduos subordinados e jovens podem ser forçados a ficar em uma posição periférica,
tornado-os mais suscetíveis à predação (EKMAN & ASKENMO, 1984; EKMAN, 1987;
SUHONEN, 1993; SUHONEN et al., 1993; KRAMS, 1996, 1998). Os custos de alimentação
decorrem de cleptoparasitismo por outros membros do bando e competição (ALATALO,
1981; SCHOENER, 1983; MAURER, 1984). Entretanto, a prevalência dos bandos mistos
indica que os benefícios ultrapassam os custos do agrupamento e que esse comportamento
pode levar a um aumento de fitness e sobrevivência dos membros participantes em relação aos
indivíduos solitários.
Dependendo da sua participação na coesão do bando (POWELL, 1985; HUTTO,
1994; RAGUSA-NETTO, 2002), as espécies podem ser classificadas em duas categorias, as
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espécies nucleares e satélites. As espécies nucleares são responsáveis pela formação e
manutenção do bando e sua perda tem consequências negativas para a sobrevivência das
espécies dependentes dos bandos (DIAMOND, 1987; MALDONADO-COELHO &
MARINI, 2003). Essas espécies têm alta ocorrência e permanência nos bandos (POWELL,
1979; HUTTO, 1994; ALVES & CAVALCANTI, 1996), movimentos conspícuos (POWELL,
1985; HUTTO, 1994), regularidades nos contatos (MOYNIHAN, 1962; AUSTIN & SMITH,
1972; GREIG-SMITH, 1978; POWELL, 1985), sensibilidade aguçada contra predadores
(MUNN & TERBORGH, 1979; RAGUSA-NETTO, 2002), comportamento não agressivo
(POWELL, 1985; HUTTO, 1994) e são seguidas por outras espécies mais do que seguem
outras aves (MOYNIHAN, 1962; HUTTO, 1994). Já as espécies satélites tem baixa
participação na coesão do bando e são aquelas que seguem outras espécies. Elas tendem a ser
mais silenciosas (MUNN & TERBORGH, 1979; POWELL, 1985; HUTTO, 1994) e
vulneráveis, explorando o alerta das espécies nucleares (SULLIVAN, 1984; RAGUSANETTO, 2002).
A sazonalidade climática afeta a disponibilidade de recursos e está relacionada com a
reprodução das aves, tornando- se um dos fatores que afeta a ocorrência e a estrutura dos
bandos mistos. Os bandos são mais frequentes e coesos na estação seca do ano, entre os meses
de maio a setembro (MACHADO, 1999; MALDONADO-COELHO & MARINI, 2004). Este
é um período de baixa disponibilidade de alimento e o agrupamento em bandos se torna uma
estratégia vantajosa para aumentar a capacidade de forrageamento de seus membros
(DEVELEY & PEREZ, 2000). Além disso, a formação dos bandos é mais favorável no
período inter-reprodutivo das aves, no qual a territorialidade típica do período reprodutivo
ainda não está muito pronunciada, o que favorece a formação dos bandos (POWELL, 1985).
Já na estação úmida do ano, a disponibilidade de alimentos é alta e o forrageio individual é
eficiente, o que diminui a frequência de bandos mistos (DEVELEY & PEREZ, 2000).
Além da sazonalidade climática, a fragmentação e redução de habitat também podem
afetar diversos aspectos dos bandos mistos como tamanho, riqueza, número total de espécies e
estabilidade do bando (MALDONADO-COELHO & MARINI, 2000, 2004; TELLERÍA et
al., 2001). Comparados com extensões contínuas de habitat, os fragmentos menores possuem
uma disponibilidade menor de recursos, assim, o tamanho dos bandos deverá se ajustar à
disponibilidade limitada de recursos (PULLIAM & MILLIKAN 1982). Além disso, a
fragmentação pode causar alterações na cadeia alimentar, na estrutura, composição e no
microclima florestal. Estas mudanças podem afetar o comportamento das espécies nucleares e
das outras espécies participantes dos bandos, afetando a estrutura do bando, o que pode levar
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a não formação ou à formação de bandos menos coesos (MALDONADO-COELHO &
MARINI, 2000). A participação em bandos mistos pode ser crucial para a sobrevivência de
muitas espécies, já que a muitas delas passam a maior parte de sua vida em bandos (MUNN &
TERBORGH, 1979; JULLIEN & THIOLLAY, 1998), assim, alterações na estrutura dos
bandos podem exercer efeitos negativos ou, até mesmo, à extinção local destas espécies.
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2. OBJETIVOS

Grande parte dos estudos realizados (por exemplo, GRUBB & DOHERTY, 1999;
BAYNE & HOBSON, 2001; FAHRIG, 2001; RADFORD, 2005; MARTENSEN et al., 2008;
BONIN et al., 2011; BOSCOLO & METZGER, 2011; DA SILVA et al., 2015) avaliam os
efeitos da fragmentação nas espécies e como elas persistem em ambientes fragmentados.
Entretanto, pouca importância é dedicada aos grupos sociais e os efeitos da fragmentação e
perda de habitat sobre eles (TELLERÍA et al., 2001), apesar de estudos demonstrarem a
necessidade de aliar a ecologia comportamental e a conservação (LIMA & ZOLLNER, 1996;
SUTHERLAND, 1998; CARO, 1999; REED, 1999; TELLERÍA et al., 2001). Estudos
comportamentais de indivíduos que vivem sob diferentes configurações da paisagem podem
ajudar a entender como os animais enfrentam a fragmentação e outras mudanças ambientais.
Grande parte dos estudos relacionados à bandos mistos desenvolvidos nos trópicos focaram
na América Central (por exemplo, WILEY, 1971; BUSKIRK et al., 1972; POWELL, 1979;
GREENBERG & GRADWOHL, 1985; HUTTO, 1987; ENGLISH, 1998) e na Amazônia (por
exemplo, MUNN & TERBORGH, 1979; WILLEY, 1980; MUNN, 1985; DEVELEY &
STOUFFER, 2001; MOKROSS et al., 2014), enquanto que os bandos de Mata Atlântica ainda
permanecem pouco estudados (mas ver MACHADO, 1999; DEVELEY & PEREZ, 2000;
MALDONADO-COELHO & MARINI, 2000, 2004). Assim, utilizamos os bandos mistos de
aves de Mata Atlântica para testar a hipótese da quantidade de habitat, que, por ser bastante
recente, ainda não foi amplamente testada. Além disso, estes estudos existentes não
relacionam parâmetros dos bandos mistos com aspectos da paisagem. Maldonado-Coelho e
Marini (2004) e Tellería (2001), testaram o efeito de diferentes tamanhos de fragmentos, mas
não consideraram os efeitos da paisagem sobre os bandos mistos. Assim, são necessários
estudos que abordem os efeitos de diferentes contextos da paisagem sobre os bandos mistos a
fim de estabelecer quais são os aspectos das paisagens fragmentadas que possam favorecer a
ocorrência e persistência dos bandos.
Portanto, o objetivo geral deste trabalho é determinar quais aspectos da paisagem
influenciam a frequência, tamanho e riqueza de espécies nos bandos mistos de aves em
regiões de Mata Atlântica fragmentada. Sendo os objetivos específicos: 1- Testar a influência
da proporção de mata, do tamanho do fragmento, do isolamento das manchas de mata e da
diversidade da paisagem sobre os bandos mistos e 2- Verificar se a frequência, tamanho e
riqueza de espécies dos bandos mistos variam de acordo com a quantidade de mata na
paisagem.
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A hipótese do estudo é que dentre as variáveis testadas, a quantidade de mata é a que
mais influencia os bandos mistos, visto que outros estudos (por exemplo SMITH et al., 2011;
FAHRIG, 2013 e outros já citados acima) demonstraram que paisagens com maior quantidade
de mata devem apresentar maior riqueza de espécies em relação à paisagens com menor
quantidade de mata, devido, por exemplo, a maior quantidade de recursos e menor isolamento
dos fragmentos de habitat. Assim, a hipótese do estudo prevê uma relação positiva entre a
quantidade de mata e: i) quantidade de bandos mistos; ii) abundância de indivíduos que
compõe os bandos mistos e iii) riqueza de espécies dos bandos mistos.
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3. MÉTODOS

3.1 Área de estudo
3.1.1 Localização
A área de estudo, situa-se predominantemente sobre os maciços que compõe a Serra da
Cantareira e os demais que se prolongam até a proximidade da Serra da Mantiqueira, como as
serras de Piracaia, do Itaberaba, de Atibaia/Itapetinga, e da Pedra Branca/Barro Branco. Os
municípios que abrangem a área são: Vargem, Bragança Paulista, Atibaia, Bom Jesus dos
Perdões, Mairiporã, Guarulhos, Nazaré, Paulista, Santa Isabel, Arujá, Jacareí, Igaratá,
Piracaia, Joanópolis, São José dos Campos, Caçapava, Taubaté, Tremembé, Monteiro Lobato,
Santo Antônio do Pinhal, Pindamonhangaba, São Bento do Sapucaí, Guaratinguetá, Lorena,
Potim, Roseira, Cruzeiro, Lavrinhas, Queluz, Cachoeira Paulista, Campos do Jordão.
A região entre as Serras da Cantareira e Mantiqueira compreende uma área
considerada prioritária para a conservação da biodiversidade, reconhecida tanto em âmbito
federal pelo Mapa de Áreas Prioritárias para a Conservação (Portaria MMA nº 09/2007),
quanto em âmbito estadual, pelo Mapa de Áreas Prioritárias para Conectividade do Estado de
São Paulo (SÃO PAULO, 2010), que reconhece a área como um potencial corredor de ligação
entre os fragmentos da região da Serra da Cantareira aos maciços florestais da Mantiqueira.
Além disso, incluem-se as Unidades de Conservação de Proteção Integral: Parque Estadual da
Cantareira, Parque Estadual do Juquery, Parque Estadual de Campos do Jordão e Parque
Estadual dos Mananciais de Campos do Jordão. Incluem-se também as Unidades de Uso
Sustentável: APA Federal da Bacia do Rio Paraíba do Sul, APA Federal da Serra da
Mantiqueira, APA Estadual de Campos do Jordão, APA Estadual Piracicaba-Juqueri-Mirim,
APA Estadual Sapucaí – Mirim, e ANT Estadual Serra de Atibaia ou Itapetininga (Pedra
Grande).
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Figura 1. Mapa da área de estudo com as sete paisagens amostradas classificadas de acordo com a classe
vetorial. Paisagens numeradas em ordem crescente de acordo com a proporção de mata.
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3.1.2 Meio físico: relevo e clima
A grande extensão e diversidade litológica, geomorfológica e climática traduzem-se
em unidades complexas e bastante distintas em todas as características do meio biofísico. Do
ponto de vista estrutural, segundo Ross e Moroz (1997), trata-se de duas unidades
morfoestruturais: o

Cinturão Orogênico

do Atlântico

e as Bacias Sedimentares

Cenozoicas/Depressões Tectônicas. A área possui três tipos predominantes de solo. Os
Argissolos Vermelho-amarelos de caráter alumínico apresentam maior predominância em toda
a área, seguido pelos Latossolos Vermelho-Amarelos e, em locais isolados aparece os
Cambissolos hálicos.
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As características climáticas da região do corredor entre as serras da Serra da
Cantareira e Mantiqueira estão associadas à sua localização no planalto, com amplitudes
altitudinais de até 400m, à sistemas de relevo montanhoso e de exposição de vertentes. A
pluviosidade média é superior a 1500 mm ao ano, sendo que a operação Mata Fogo para
controle dos incêndios florestais todos os anos vão de maio a outubro, período menos
chuvoso. A temperatura média é da Cantareira é de 18,2ºC. No verão as temperaturas nos
ambientes de mata raramente ultrapassam os 22ºC influenciadas pela altitude, posição e pela
vegetação, na outra ponta do corredor as temperaturas médias baixam para 13,2 segundo os
planos de manejo de ambas UCs. Campos do Jordão registra até três meses durante o ano com
média pluviométrica de 200 mm.

3.1.3 Aspectos biológicos
Nessa região a cobertura vegetal possui variações devido à altitude e umidade, sendo
classificada como Floresta Ombrófila Densa Montana, Floresta Ombrófila Densa Montana de
Mata Baixa e Floresta Ombrófila Densa Montana Aluvial (IBGE, 1992). Uma grande área da
região da Cantareira é caracterizada por vegetação secundária, composta principalmente de
várias espécies de melastomatáceas e cecrópias (embaúbas). Na região do corredor até a
Mantiqueira a variação da vegetação acompanha o aumento da altitude e diminuição da
temperatura em regiões como Campos do Jordão.
Levantamentos realizados amostraram 223 espécies arbóreas sendo 217 espécies
nativas, 28% do total de espécies arbóreas da floresta ombrófila densa no Estado de São
Paulo. As famílias que apresentaram maior frequência na amostragem foram: Febaceae,
Myrtaceae, Lauraceae, Melastomataceae, Rubiaceae, e Euphorbiaceae. Entre as espécies
ameaçadas de extinção, na lista do Ministério do Meio Ambiente: estão as espécies Euterpe
edulis e Octea nectandrifolia, ambas com registro histórico de predação intensiva (SÃO
PAULO, 2010).
Em relação à fauna, segundo o Plano de Manejo do Parque Estadual da Cantareira
(2009), estima-se que haja 388 espécies de vertebrados na região, dos quais 97 são mamíferos,
233 são aves, 28 são anfíbios, 20 são répteis e 10 são peixes. Para invertebrados, há registros
de 478 espécies, das quais 91 espécies de abelhas, 303 espécies de aracnídeos, 62 espécies de
formigas e 22 espécies de culicídeos. O total estimado de espécies da fauna é de 866 espécies.
Em termos de riqueza de aves, a Mata Atlântica, com 1.020 espécies, ocupa o segundo lugar
entre os biomas brasileiros, atrás apenas da Floresta Amazônica, que abriga perto de 1.300
espécies de aves conhecidas (PACHECO & BAUER, 2000). Para o Brasil, são estimadas
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1.767 espécies. Setenta e três (31%) das espécies já registradas para o Parque Estadual da
Cantareira são endêmicas à Mata Atlântica. As famílias com maior riqueza de espécies são
Tyrannidae, com 39 espécies, seguida de Furnariidae e Thraupidae, com 16, Thamnophilidae,
com 14, Accipitidae, com 12, Picidae, com 11 e Trochilidae, com 10 espécies. Em relação às
aves, na região das Serra Itapetinga e Itaberaba, apesar de estudos apontarem um alto número
de espécies de aves, o índice de similaridade entre as áreas amostradas é baixo, o que mostra a
importância relativa que cada fragmento apresenta para o conjunto total da avifauna, pois
varias espécies são exclusivas de cada região. Foram reconhecidas 52 espécies ameaçadas de
plantas, 10 de mamíferos, 15 de aves e 3 de peixes, distribuídas em diversas categorias de
ameaça.

3.2 Seleção das paisagens
Selecionamos sete paisagens para este estudo. A seleção ocorreu, principalmente,
segundo o critério de quantidade de mata presente em cada uma delas dentro de um buffer de
1000m (BOSCOLO & METZGER, 2009) ao redor do ponto central do fragmento focal. A
partir deste critério, foi possível selecionar paisagens de modo a formar um gradiente de
quantidade de mata, que variou de 13.72 a 54.3% entre as paisagens amostradas (média=
32.12 e desvio padrão= 14.58). Além deste critério, outros também foram utilizados: 1)
padronização no tamanho do fragmento focal a partir de 15 ha, para aumentar as chances de
formação de bandos mistos (MALDONADO-COELHO & MARINI, 2004) e compatível com
os fragmentos encontrados na área de estudo; 2) remanescentes similares na estrutura da
vegetação e em estágio de regeneração médio ou avançado (SILVA et al., 2008) e 3) distância
superior a 1,5 km entre os fragmentos focais amostrados para garantir independência espacial
dos dados obtidos.
As paisagens foram selecionadas e classificadas por meio do programa QGis (Versão
2.0.1). Primeiramente foram gerados buffers de 1000 metros ao redor do ponto central de cada
fragmento focal. Os ambientes existentes dentro de cada buffer foram classificados
vetorialmente em classes de: mata, capoeira, pasto sujo, área aberta, agricultura,
reflorestamento por eucalipto jovem e maduro, área antrópica (ex: instalação rural, urbana,
industrial, mineração, entre outros), rodovia e corpo d’água. A partir desta classificação foi
possível determinar a proporção de mata presente em cada paisagem e, assim, fazer a seleção
daquelas que foram utilizadas no estudo. Além da métrica de proporção de mata na paisagem,
utilizamos outras métricas a fim de testar a força e os efeitos da proporção de mata para os
bandos mistos. São elas: 1-área de mancha, para calcular o tamanho do fragmento focal; 218

distância euclidiana média ponderada pela área do vizinho mais próximo, para calcular o
isolamento dos fragmentos de mata. Esta métrica calcula a proximidade entre manchas de
mata com base na distância média ponderada pela área, ou seja, ela atribui um peso maior aos
fragmentos de mata maiores. 3-o índice de diversidade de Shannon, para calcular a
diversidade de classes em cada paisagem. Esta métrica é bastante comum em ecologia de
comunidades e pode ser aplicado para paisagens, sendo mais sensível a tipos raros de
manchas em relação à outros índices, como o de Simpson. (Tabela1). Calculamos as métricas
de paisagem pelo complemento LECOS (JUNG, 2012) no QGIS e pelo programa Fragstats
(Versão 4.1) (McGARIGAL et a., 2012).
Tabela 1. Métricas das sete paisagens de Mata Atlântica ombrófila densa localizadas no estado de São Paulo
a noroeste da capital.

Paisagem

Proporção de
mata

Tamanho do
fragmento

Distância

Diversidade

1

13.72

17.72

30.51

0.95

2

18.67

34.85

70.63

1.45

3

25.05

28.31

31.53

1.42

4

30.56

51.86

29.01

1.47

5

36.53

22.06

77.83

1.13

6

46.00

19.20

24.69

1.46

7

54.30

87.32

27.23

1.26

Legenda: Proporção de mata = % de mata na paisagem; tamanho do fragmento = área do fragmento focal em
hectare; distância = distância euclidiana média do vizinho mais próximo ponderada pela área (medida de
isolamento); diversidade = índice de diversidade de Shannon.

3.3 Amostragem da avifauna
Coletamos os dados referentes aos bandos mistos na estação seca do ano, nos meses
de agosto e setembro de 2014, período mais favorável à observação de bandos (MACHADO,
1999; DEVELEY & PEREZ, 2000; MALDONADO-COELHO & MARINI, 2004).
Consideramos como bandos mistos aquelas associações de duas ou mais espécies movendo-se
por, no mínimo, cinco minutos em uma mesma direção, excluindo-se aquelas estimuladas por
algum recurso externo, como por exemplo, formigas de correição (STOTZ, 1993). Durante as
observações coletamos os seguintes dados: 1- Frequência, calculada pela quantidade de
bandos encontrados em cada paisagem; 2- Tamanho, calculado pelo número de indivíduos
presente em cada bando e 3- Riqueza de espécies, calculada pela quantidade de espécies
presente em cada bando. Dessa forma, a análise da frequência apresenta sete amostras,
referentes às paisagens amostradas, enquanto que para tamanho e riqueza de espécies, são 32
amostras referentes a cada bando encontrado. Cada bando foi seguido a uma distancia de 1019

20 metros (MOKROSS et al., 2014), sem um período determinado, até a sua desintegração. A
fim de minimizar observações duplicadas, ao finalizar a observação de um bando, um novo
transecto era realizado na direção oposta (MALDONADO-COELHO & MARINI, 2004). As
observações dos bandos foram realizadas entre 6:30 h e 11:00 h e entre 14:00 h e 17:00 h.
Cada paisagem foi amostrada quatro vezes, duas no período da manhã e duas no período da
tarde.

3.4 Análise estatística
Para explicar a frequência, tamanho e riqueza dos bandos mistos geramos diversos
modelos com as variáveis consideradas mais relevantes para este sistema. Os modelos foram
pensados a partir de hipóteses pré-estabelecidas baseadas em conhecimentos obtidos em
campo e na literatura. As variáveis explicativas selecionadas para os modelos foram:
Proporção de mata na paisagem (PROP); tamanho do fragmento focal (AREA); distância
média ponderada pela área do vizinho mais próximo entre as manchas de mata (ENN_AM) e
diversidade de ambientes na paisagem (SHDI). Assim, geramos modelos concorrentes simples
e múltiplos, com os quais foi possível testar o efeito de cada variável separadamente e o efeito
da interação entre elas nos bandos mistos (Tabela 2). Como os fatores escolhidos possuem
intervalos numéricos diferentes, optamos por fazer a centralização pela média, a partir do
método de Spearman (FIELDING & HAWORTH,1995), a fim de obter dados comparáveis.
Além disso, testamos a existência de autocorrelação espacial dos dados coletados. A
autocorrelação espacial relaciona os valores das variáveis de interesse (por exemplo, riqueza
e/ou abundância de espécies) com a sua distribuição espacial (FORTIN & DALE, 2005). Ou
seja, valores da variável de interesse coletados em locais a certa distância entre eles são mais
similares (autocorrelação positiva) ou menos similares (autocorrelação negativa) em relação
aos valores encontrados em locais escolhidos ao acaso (LEGENDRE, 1993). Dessa forma, a
presença de autocorrelação espacial pode levar à problemas de interpretação estatística, já que
os dados não são independentes e, sim, pseudorreplicados (HURLBERT, 1984). Neste estudo
utilizamos o teste de Mantel para verificação da presença de autocorrelação espacial.
Antes de iniciar as análises testamos a colinearidade entre as variáveis explicativas,
utilizando uma matriz de correlação pelo método de Spearman, a fim de evitar a interferência
nos resultados devido ao excesso de correlação entre as variáveis. As variáveis foram
consideradas não correlacionadas quando o índice de correlação foi menor que 0.7
(BOSCOLO, 2007; BOSCOLO & METZGER, 2011). Para analisar o efeito dessas variáveis
explicativas na frequência, tamanho e riqueza dos bandos mistos (variáveis dependentes),
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utilizamos os Modelos Lineares Generalizados (do inglês, Generalized Linear Models, GLM)
e o Critério de Informação de Akaike corrigido para pequenas amostras (do inglês, AICc). O
AICc é menos tendencioso para diferenciar dois modelos candidatos em relação ao AIC. O
melhor modelo é aquele que apresenta o menor valor de AICc. O valor de ΔAICc representa a
diferença entre os modelos concorrentes, sendo que modelos com diferença de ΔAICc <2 são
considerados modelos equivalentes. Já o valor de wAICc mostra a força de cada modelo,
assim, quanto maior o wAICc, mais plausível é o modelo. O k representa a quantidade de
variáveis explicativas em cada modelo, sendo que os modelos são penalizados pelo dobro da
quantidade de parâmetros, já que o critério de Akaike seleciona o modelo mais parcimonioso
como o melhor. Todas as análises foram realizadas no programa R utilizando o pacote bbmle
(versão 2.11.1).
Tabela 2: Tabela de modelos utilizados para explicar a frequência, tamanho e riqueza dos bandos mistos. Estes
modelos foram submetidos ao Critério de Informação de Akaike corrigido (AICc), a fim de selecionar o modelo
mais parcimonioso e explicativo.

Modelos
Proporção de mata

Hipótese associada aos modelos
Quanto maior for a proporção de mata, maior será a riqueza, tamanho e
frequência dos bandos mistos, pois significa maior disponibilidade de habitats
e menor isolamento dos fragmentos.

Tamanho
do fragmento

A medida que o tamanho do fragmento aumenta, maior será a oferta de
recursos, o que permite uma maior frequência, tamanho e riqueza dos bandos.

Distância

Quanto maior for a distância entre os fragmentos, menor será a riqueza,
tamanho e frequência dos bandos, pois dificulta o deslocamento das espécies
florestais pela paisagem, prejudicando a sua persistência no ambiente
fragmentado.

Diversidade

Quanto maior a diversidade da paisagem, maior será a riqueza, tamanho e
frequência dos bandos, pois ambientes diversos oferecem diferentes recursos
para as espécies.

Proporção +
Tamanho

Quanto maior a proporção de mata e maior o tamanho do fragmento, maior
será a riqueza, tamanho e frequência dos bandos mistos.Pois há uma grande
disponibilidade de habitat e baixo isolamento.

Proporção +
Distância

Quanto maior a proporção de mata e menor a distância, maior será a
frequência, riqueza e tamanho dos bandos. A alta proporção de mata aliada a
pequenas distâncias entre fragmentos oferece grande quantidade e qualidade
de recursos e permite que as espécies que não apresentam grande capacidade
de deslocamento se movimentem pela paisagem. Isto permite que a paisagem
acomode uma grande riqueza de espécies e abundância de indivíduos.
Quanto maior a proporção de mata e a diversidade da paisagem, maior será a
riqueza, frequência e tamanho dos bandos, já que além da maior quantidade de
habitat (maior disponibilidade de recursos), haverá maior variedade de
ambientes e consequentemente mais recursos para aquelas espécies que

Proporção
+
Diversidade
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conseguem utiliza-lo.
Tamanho
+
Distância

Quanto maior o tamanho dos fragmentos e menor a distância entre eles, maior
será a frequência, riqueza e tamanho dos bandos. Fragmentos grandes são
capazes de abrigar uma maior riqueza e abundância de espécies e distâncias
menores entre eles facilita o deslocamento dos indivíduos e evita o isolamento
das populações.

Tamanho
+
Diversidade

Quanto maior o tamanho do fragmento e maior a diversidade, maior será a
frequência, tamanho e riqueza dos bandos. Um ambiente heterogêneo ao redor
de grandes fragmentos pode ser uma fonte extra de recursos para as espécies,
o que pode facilitar a sua sobrevivência. Além disso, uma matriz de alta
qualidade pode facilitar a movimentação dos indivíduos pela paisagem,
permitindo a busca por recursos em diferentes locais.

Distância
+
Diversidade

Quanto maior a distância e maior a diversidade, menor será a frequência,
tamanho e riqueza dos bandos, pois as espécies florestais geralmente não se
deslocam a grandes distâncias e nem utilizam recursos de ambientes
antropizados.

Proporção +
tamanho +
diversidade

Quanto maior a proporção de mata, o tamanho do fragmento e a diversidade
da paisagem, maior será a frequência, riqueza e o tamanho dos bandos. Uma
paisagem com alta proporção de fragmentos grandes e uma área circundante
diversa oferece uma grande quantidade e qualidade de recursos para as
espécies.

NULO

O padrão observado não se diferencia daquele gerado ao acaso.
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4. RESULTADOS
Incidência de espécies:
Neste estudo foram encontradas 51 espécies de 15 famílias, distribuídos em 32 bandos
mistos. Os passeriformes foram representados por 26 espécies e os não passeriformes, por seis
espécies. As famílias mais representativas nos bandos foram Furnariidae (n = 11 espécies),
Thraupidae (n = 6 espécies), Picidae (n = 5 espécies), Parulidae (n = 4 espécies),
Rhynchocyclidae (n = 4 espécies), Tyrannidae (n = 4 espécies), Dendrocolaptidae (n = 3
espécies) e Vireonidae (n = 3 espécies) (Tabela 3).

Tabela 3. Lista de espécies encontradas nos bandos mistos, organizada seguindo a ordem alfabética das famílias.
A frequência nos bandos indica quantas vezes a espécies foi avistada participando de bandos mistos.

Espécies
Malacoptila striata (Spix, 1824)
Conopophaga lineata (Wied, 1831)
Xiphocolaptes albicollis (Vieillot, 1818)
Lepidocolaptes falcinellus (Cabanis & Heine, 1859)
Xiphorhynchus fuscus (Vieillot, 1818)
Chlorophonia cyanea (Thunberg, 1822)
Euphonia chlorotica (Linnaeus, 1766)
Furnarius rufus (Gmelin, 1788)
Heliobletus contaminatus (Berlepsch, 1885)
Anabacerthia amaurotis (Temminck, 1823)
Lochmias nematura (Lichtenstein, 1823)
Synallaxis spixi (Sclater, 1856)
Anabazenops fuscus (Vieillot, 1816)
Philydor rufum (Vieillot, 1818)
Anabacerthia lichtensteini (Cabanis & Heine, 1859)
Synallaxis frontalis (Pelzeln, 1859)
Synallaxis ruficapilla (Vieillot, 1819)
Automolus leucophthalmus (Wied, 1821)
Myiothlypis flaveola (Baird, 1865)
Setophaga pitiayumi (Vieillot, 1817)
Basileuterus culicivorus (Deppe, 1830)
Myiothlypis leucoblephara (Vieillot, 1817)
Campephilus melanoleucos (Gmelin, 1788)
Picumnus cirratus (Temminck, 1825)
Colaptes melanochloros (Gmelin, 1788)
Veniliornis spilogaster (Wagler, 1827)
Picumnus temminckii (Lafresnaye, 1845)
Manacus manacus (Linnaeus, 1766)
Chiroxiphia caudata (Shaw & Nodder, 1793)
Platyrinchus mystaceus (Vieillot, 1818)
Myiornis auricularis (Vieillot, 1818)
Phylloscartes eximius (Temminck, 1822)
Leptopogon amaurocephalus (Tschudi, 1846)
Tolmomyias sulphurescens (Spix, 1825)

Família
Bucconidae
Conopophagidae
Dendrocolaptidae
Dendrocolaptidae
Dendrocolaptidae
Fringillidae
Fringillidae
Furnariidae
Furnariidae
Furnariidae
Furnariidae
Furnariidae
Furnariidae
Furnariidae
Furnariidae
Furnariidae
Furnariidae
Furnariidae
Parulidae
Parulidae
Parulidae
Parulidae
Picidae
Picidae
Picidae
Picidae
Picidae
Pipridae
Pipridae
Platyrinchidae
Rhynchocyclidae
Rhynchocyclidae
Rhynchocyclidae
Rhynchocyclidae

Frequência
nos bandos
1
3
1
3
8
1
4
1
1
2
2
2
4
4
5
5
8
21
1
5
32
32
3
4
5
9
15
1
2
1
2
6
11
14
23

Dysithamnus mentalis (Temminck, 1823)
Thamnophilus caerulescens (Vieillot, 1816)
Tangara sayaca (Linnaeus, 1766)
Lanio cucullatus (Statius Muller, 1776)
Coereba flaveola (Linnaeus, 1758)
Dacnis cayana (Linnaeus, 1766)
Lanio melanops (Vieillot, 1818)
Tangara cayana (Linnaeus, 1766)
Lathrotriccus euleri (Cabanis, 1868)
Legatus leucophaius (Vieillot, 1818)
Myiarchus swainsoni (Cabanis & Heine, 1859)
Camptostoma obsoletum (Temminck, 1824)
Vireo olivaceus (Linnaeus, 1766)
Vireo chivi (Vieillot, 1817)
Cyclarhis gujanensis (Gmelin, 1789)
Xenops minutus (Sparrman, 1788)
Xenops rutilans (Temminck, 1821)

Thamnophilidae
Thamnophilidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Vireonidae
Vireonidae
Vireonidae
Xenopidae
Xenopidae

5
10
1
2
3
4
11
14
1
1
3
7
4
6
12
2
7

As espécies Basileuterus culicivorus e Myiothlypis leucoblephara foram as únicas
presentes em todos os bandos. Estas espécies foram primordiais para o encontro e
identificação dos bandos em campo, pois suas vocalizações eram as mais frequentes e
constantes. Em todos os bandos amostrados neste estudo estas duas espécies eram as
responsáveis por agregar os outros indivíduos, visto que eram as primeiras a estarem
presentes em um local e, posteriormente, as outras espécies se aproximavam. Além disso, elas
sempre eram as últimas a deixar o bando, sendo as espécies com maior tempo de permanência
nos bandos, o que caracteriza estas espécies como nucleares. As espécies Automolus
leucophthalmus (n = 21 bandos), Picumnus temminckii (n = 15 bandos), Tangara cayana (n =
14), Tolmomyias sulphurescens (n = 14 bandos), Cyclarhis gujanensis (n = 12 bandos), Lanio
melanops (n = 11 bandos), Leptopogon amaurocephalus (n = 11 bandos), Thamnophilus
caerulescens (n = 10 bandos) e Veniliornis spilogaster (n = 9 bandos) também foram
encontradas com bastante frequência nos bandos.

Correlação das variáveis:
As variáveis explicativas de proporção de mata da paisagem (PROP), tamanho do
fragmento focal (AREA), distância Euclidiana ponderada do vizinho mais próximo entre as
manchas de mata (ENN_AM), índice de diversidade de Shannon (SHDI) não apresentaram
um índice de correlação maior que 0.7, o que permite a sua combinação nos modelos
múltiplos. A variável de isolamento (ENN_AM) apresentou uma correlação negativa com as
outras variáveis, evidenciando que seu aumento causa uma diminuição na proporção de mata
e na área dos fragmentos. A correlação mais forte encontrada foi entre o isolamento
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(ENN_AM) e a proporção de mata (PROP) (r = -0.5), o que mostra que, pelo menos em parte,
essas duas variáveis estão relacionadas e influenciam os bandos mistos (Tabela 4).

Tabela 4. Matriz de correlação entre as variáveis utilizadas para explicar a frequência, tamanho e riqueza de
espécies dos bandos mistos.

Proporção de
mata
1

Tamanho do
fragmento
0.39

Distância

Diversidade

-0.5

0.21

Tamanho do
fragmento

0.39

1

-0.11

0.39

Distância

-0.5

-0.11

1

-0.39

Diversidade

0.21

0.39

-0.39

1

Proporção de
mata

Em relação à autocorrelação espacial, os valores da estatística r de Mantel e da significância
do teste, mostraram que não há dependência espacial dos dados para nenhum parâmetro dos
bandos, ou seja, não há ocorrência de autocorrelação espacial e os dados são independentes
(Tabela 5).

Tabela 5. Autocorrelação espacial dos dados. Valores da estatística r de Mantel e da significância do teste. A
estatística r de Mantel (que é padronizada) varia de -1 a +1. Quanto maior a correlação entre as matrizes de
distância, maior é o valor de r.

Frequência

Tamanho

Riqueza

Valor de r

0.134

0.079

0.047

Significância

0.215

0.063

0.109

Modelos:
Em todas as análises, a proporção de mata se mostrou como a variável que exerce
maior influência na frequência, tamanho e riqueza dos bandos mistos (Tabelas 6, 7 e 8). Ela é
a única variável presente em todos os melhores modelos selecionados pelo AICc. Além disso,
a quantidade de mata é a variável com os maiores valores de W acumulado (Tabela 9),
chegando a 100% para tamanho e riqueza dos bandos. Estes dados reforçam ainda mais a
importância desta variável para os bandos mistos.
Em relação à frequência de bandos mistos por paisagem (Tabela 6), os melhores
modelos foram aqueles compostos por apenas uma variável, de proporção de mata, seguido
pelo de distância. Ambos modelos apresentam relação positiva (Figura 2) com a frequência de
bandos mistos, indicando que quanto maior a proporção de mata e quanto maior a distância,
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os bandos serão mais frequentes. Entretanto, ao analisar os valores de W acumulado (Tabela
9) fica evidente que a proporção de mata é a variável que mais influencia na frequência dos
bandos, com 45% de explicação, enquanto que a distância explica apenas 19%.

Tabela 6. Resultado da seleção de modelos realizada a partir das variáveis que interferem na frequência dos
bandos mistos. Os sinais (+) e (-) representam o sinal se a relação representada pelo modelo é positiva ou
negativa.

Modelos
PROP (+)
ENN_AM (+)
AREA (+)
SHDI (-)
NULO
PROP (+) + ENN_AM (+)
PROP (+) + SHDI (-)
PROP (+) + AREA (-)
AREA + ENN_AM
ENN_AM (+) + SHDI (-)
AREA (+) + SHDI (-)
PROP (+) + AREA (-) + SHDI (-)

AICc
33.36
35.25
35.48
35.59
35.71
38.82
39.71
40.19
41.56
42.12
42.15
53.52

AICc Delta
0
1.89
2.12
2.23
2.35
5.46
6.35
6.83
8.2
8.76
8.79
20.16

W
0.39
0.15
0.14
0.13
0.12
0.03
0.02
0.01
0.01
0
0
0

K
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4

Legenda: PROP = proporção de mata; AREA = tamanho do fragmento; ENN_AM = distância Euclidiana
ponderada do vizinho mais próximo; SHDI = diversidade.
Figura 2. Modelos selecionados pelo Critério de Informação de Akaike para o parâmetro de frequência de
bandos juntamente com a linha de tendência, que indica o tipo de relação existente entre as variáveis. As letras
representam os modelos e estão organizados na ordem crescente do valor de AICc. A: Modelo de proporção de
mata; B: Modelo de proporção de isolamento. Note que a proporção de mata possui uma inclinação mais
acentuada, indicando uma relação mais forte com a variável dependente.

Os modelos múltiplos explicam o tamanho e riqueza dos bandos mistos. O modelo
mais explicativo para o tamanho dos bandos segundo o AICc é aquele composto pela
proporção de mata, tamanho do fragmento e diversidade da paisagem, seguido pela proporção
de mata e tamanho do fragmento e, por fim, pela proporção de mata e distância (Tabela 7). O
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resultado indica que a proporção de mata tem uma relação positiva (Figura 3) com o tamanho
dos bandos em todos os modelos, ou seja, quanto maior a proporção de mata, maiores serão
os bandos. O mesmo é encontrado para a variável de distância, enquanto que tamanho do
fragmento e diversidade apresentam uma relação negativa, indicando que o aumento destas
variáveis ocasionará uma queda do tamanho dos bandos. Na análise dos valores acumulados
(Wi), torna-se evidente a importância da proporção de mata, pois esta variável atinge um valor
de 100%, enquanto que o tamanho do fragmento alcança 79% e a diversidade 50%. É
importante ressaltar que, embora o tamanho do fragmento pareça ser bastante importante, este
valor pode ter sido alcançado devido à influência da proporção de mata, já que quando
analisado isoladamente apresentou um valor de AICc bastante alto.
Tabela 7. Resultado da seleção de modelos realizada a partir das variáveis que interferem no tamanho dos
bandos mistos. Os sinais (+) e (-) representam o sinal se a relação representada pelo modelo é positiva ou
negativa.

Modelos
PROP (+) + AREA (-) + SHDI (-)
PROP (+) + AREA (-)
PROP (+) + ENN_AM (+)
PROP (+) + SHDI (-)
PROP (+)
NULO
ENN_AM (+)
SHDI (+)
AREA (+) + ENN_AM (+)
ENN_AM (+) + SHDI (-)
AREA (-)
AREA (+) + SHDI (-)

AICc
265.81
266.8
267.56
273.85
275.2
282.14
298.01
298.87
299.89
300.03
300.19
301.24

AICc Delta
0
0.98
1.75
8.03
9.39
16.33
32.2
33.06
34.07
34.22
34.37
35.42

W
0.49
0.3
0.2
0.01
0
0
0
0
0
0
0
0

K
4
3
3
3
2
2
2
2
3
3
2
3

Legenda: PROP = proporção de mata; AREA = tamanho do fragmento; ENN_AM = distância Euclidiana
ponderada do vizinho mais próximo; SHDI = diversidade.

Figura 3. Modelos múltiplos mais parcimoniosos selecionados pelo Critério de Informação de Akaike para o
parâmetro de tamanho dos bandos juntamente com a linha de tendência, que indica o tipo de relação existente
entre as variáveis. As letras representam os modelos e estão organizados na ordem crescente do valor de AICc.
A: Modelo de proporção de mata + tamanho do fragmento + diversidade; B: Modelo de proporção de mata +
tamanho do fragmento; C: Modelo de proporção de mata + isolamento. Note que a proporção de mata é a única

27

variável presente em todos os modelos selecionados e, também, possui uma inclinação mais acentuada,
indicando uma relação mais forte com a variável dependente.

Em relação à riqueza de espécies, o padrão é semelhante àquele encontrado para o
tamanho dos bandos (Tabela 8). Os melhores modelos foram aqueles com as variáveis de
proporção de mata e tamanho do fragmento; proporção de mata, tamanho do fragmento e
diversidade e proporção de mata e distância. Analisando os valores acumulados, a proporção
de mata também apresenta um valor de W acumulado de 100%, seguido pelo tamanho do
fragmento com 74% e pela diversidade com 38%. A mesma explicação utilizada para
justificar o valor alto do tamanho do fragmento sobre o tamanho dos bandos pode ser utilizada
para a riqueza de espécies, ou seja, a forte influência da proporção de mata eleva a
importância das outras vaiáveis quando analisadas em conjunto.
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Tabela 8. Resultado da seleção de modelos realizada a partir das variáveis que interferem na riqueza de espécies
dos bandos mistos. Os sinais (+) e (-) representam o sinal se a relação representada pelo modelo é positiva ou
negativa.

Modelos
PROP (+) + AREA (-)
PROP (+) + AREA (-) + SHDI (-)
PROP (+) + ENN_AM (+)
PROP (+) + SHDI (-)
PROP (+)
NULO
ENN_AM (+)
SHDI (-)
AREA (-)
ENN_AM (+) + SHDI (-)
AREA (+) + ENN_AM (+)
AREA (+) + SHDI (-)

AICc
197.43
197.66
198.66
202.81
202.96
206.39
211.81
212.85
213.67
213.95
214.25
215.18

AICc Delta
0
0.23
1.23
5.38
5.53
8.95
14.38
15.41
16.24
16.52
16.82
17.75

W
0.39
0.35
0.21
0.03
0.02
0
0
0
0
0
0
0

K
3
4
3
3
2
2
2
2
2
3
3
3

Legenda: PROP = proporção de mata; AREA = tamanho do fragmento; ENN_AM = distância Euclidiana
ponderada do vizinho mais próximo; SHDI = diversidade.

Figura 4. Modelos múltiplos mais parcimoniosos selecionados pelo Critério de Informação de Akaike para o
parâmetro de riqueza de espécies dos bandos juntamente com a linha de tendência, que indica o tipo de relação
existente entre as variáveis. As letras representam os modelos e estão organizados na ordem crescente do valor
de AICc. A: Modelo de proporção de mata + tamanho do fragmento; B: Modelo de proporção de mata + tamanho
do fragmento + diversidade; C: Modelo de proporção de mata + isolamento. Note que a proporção de mata é a
única variável presente em todos os modelos selecionados e, também, possui uma inclinação mais acentuada,
indicando uma relação mais forte com a variável dependente.
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Esses dados mostram que o contexto da paisagem tem uma influência muito maior
sobre os bandos mistos em relação às variáveis de tamanho e isolamento do fragmento que
são comumente adotadas, o que pode ser percebido pelos valores de W acumulado presentes
na tabela 9.
Tabela 9. Valores de W acumulado (peso de evidência acumulado) em porcentagem para as variáveis utilizadas
como fatores explicativos para a realização dos modelos avaliados pelo critério de Akaike corrigido (AICc).

Variáveis
PROP
AREA
ENN_AM
SHDI

Frequência
45
16
19
15

W Acumulado (%)
Tamanho
100
79
20
50

Riqueza
100
74
21
38

Legenda: PROP = proporção de mata; AREA = tamanho do fragmento; ENN_AM = distância Euclidiana média
ponderada do vizinho mais próximo; SHDI = diversidade.
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5. DISCUSSÃO

Espécies nucleares
Segundo Maldonado-Coelho e Marini (2000) uma espécie pode ser classificada como
nuclear em um bando misto quando está presente em mais de 50% dos bandos observados e
apresenta comportamentos específicos como vocalização frequente e chamados de alarme
(MOYNIHAN, 1962). Assim, neste estudo, consideramos as espécies Basileuterus culicivoros
e Myiothlypis leucoblephara como nucleares, pois, além de ocorrerem em 100% dos bandos
observados, estas espécies apresentaram altas taxas de movimentação e vocalização. O papel
de Basileuterus culicivoros como espécie nuclear de bando misto já é bastante conhecido,
sendo documentado em diversos estudos (por exemplo, POWELL, 1979; MACHADO, 1991,
1999; MORAES E KRUL, 1995; MALDONADO-COELHO & MARINI, 2003; GHIZONIJR & AZEVEDO, 2006; BRANDT, 2008). Entretanto, não há registros anteriores de
Myiothlypis leucoblephara como espécie nuclear. Assim como B. culicivoros, M.
leucoblephara é uma espécie bastante abundante e frequente em fragmentos florestais
(VIELLIARD & SILVA, 1990; AUBIN et al., 2004; DONATELLI et al. 2004), o que pode ser
uma das causas de, neste estudo, ter sido considerada como nuclear. Estas duas espécies
possuem média sensibilidade a distúrbios ambientais (STOTZ et al., 1996) e pertencem à
mesma família (Parulidae), embora apresentem diferenciação quanto ao comportamento de
forrageio. Basileuterus culicivoros é mais generalista em relação à M. leucoblephara, ou seja,
é capaz de forragear em diferentes estratos, o que leva à melhor adaptação e possibilidade de
persistência em habitats que sofreram algum distúrbio. Já M. leucoblephara é dependente de
sub-bosques florestais e pode chegar a desaparecer em ambientes altamente degradados
(MENDONÇA-LIMA et al., 2004). Esta plasticidade de B. culicivoros pode ser bastante
benéfica para os bandos mistos, pois pelo menos uma das espécies nucleares mostra certo
grau de resistência às mudanças ambientais.
Outra espécie bastante registrada como espécie nuclear de bandos mistos é a Habia
rubica (POWELL, 1985; DEVELEY, 1997; DEVELEY & PERES 2000; MALDONADOCOELHO E MARINI, 2003, 2004; CESTARI, 2007), embora esta espécie não tenha sido
registrada neste estudo. Esta ausência de registro pode ser decorrente da sua alta sensibilidade
a distúrbios ambientais (STOTZ et al., 1996). A espécie é documentada como nuclear de
bandos mistos de sub-bosque (MALDONADO-COELHO E MARINI, 2004) e a
fragmentação e degradação da paisagem e dos fragmentos remanescentes podem ter levado à
inexistência e/ou à redução drástica da população de Habia rubica na região do presente
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estudo. B. culicivoros e H. rubica possuem a mesma função ecológica, de nucleadores de
bandos mistos. Nos estudos citados acima, ambas espécies estavam presentes, entretanto,
aquela que apresentou maior frequência e comportamentos específicos foi considerada como
espécie nuclear. A maior frequência de uma espécie em detrimento da outra pode ser devido
às condições ambientais da região destes estudos, que favorece uma delas. A redundância de
funções destas espécies é bastante benéfica para a manutenção dos bandos mistos, pois na
ausência de uma espécie, a outra pode desempenhar o mesmo papel. Em relação ao nosso
estudo, B. culicivoros é a espécie nucleadora dos bandos e, isso pode ser devido a sua menor
exigência em relação à H. rubica que possui alta sensibilidade a distúrbios ambientais. Ou
seja, mesmo com a ausência de H. rubica, não há perda de função e os bandos continuam
sendo formados devido a presença de B. culicivoros.

Modelos
Os nossos resultados corroboram a hipótese inicial do estudo, que em paisagens com
maior quantidade de mata os bandos mistos seriam mais frequentes, maiores e mais diversos
em relação àqueles encontrados em paisagens com menor quantidade de mata. Esta variável
foi a única presente em todos os modelos selecionados e a que apresentou os maiores valores
de W acumulado, mostrando que possui um papel fundamental na persistência dos bandos
mistos. Entretanto, as outras variáveis analisadas também afetaram, tanto de forma negativa
como positiva, a frequência, tamanho e riqueza de espécies dos bandos mistos.
Uma destas variáveis é a de diversidade da paisagem. Esta variável apresentou um
resultado diferente do esperado, pois sua relação com tamanho e riqueza de espécies dos
bandos, embora pequena, foi negativa. Isto significa que em paisagens altamente diversas
(heterogêneas) os bandos encontrados foram menores e menos diversos. Até certo ponto, a
diversidade de ambientes em uma paisagem é benéfica para a biodiversidade, já que há um
aumento na oferta de recursos para as espécies devido à complementação destes diversos
ambientes (DUNNING et al., 1992). Entretanto, paisagens altamente diversas contêm muitos
tipos diferentes de manchas de ambientes, reduzindo o tamanho de cada uma delas e
intensificando os efeitos de borda. Dessa forma, os efeitos negativos da fragmentação irão se
tornar mais evidentes que os benefícios da heterogeneidade, o que resulta em declínio da
diversidade de diversos táxons, como por exemplo, o de aves. (DUELLI, 1997;
TSCHARNTKE et al., 2005; FAHRIG, 2011). A partir desta observação, Fahrig (2011) propôs
a hipótese da heterogeneidade intermediária, no qual paisagens com grau intermediário de
heterogeneidade teriam mais efeitos positivos em relação àquelas com alto nível de
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heterogeneidade. O presente estudo está em conformidade com esta hipótese, já que paisagens
com nível médio de diversidade apresentaram bandos maiores e mais ricos em espécies
(Figura 3), ao passo que as paisagens com maior diversidade desfavoreceram os bandos.
Grande parte das espécies encontradas nos bandos são florestais, ou seja, não estarão
presentes ou terão uma abundância muito reduzida em paisagens altamente antropizadas, o
que pode justificar estes resultados. Flick et al. (2012) obteve resultados semelhantes, no qual
paisagens com menos tipos de ambientes, ou seja, menos diversas, abrigaram uma maior
abundância de borboletas. A diversidade da paisagem não esteve presente nos modelos
selecionados para a frequência dos bandos. O mesmo ocorreu com a variável de tamanho do
fragmento. Isto mostra que os bandos se formam independentemente de alguns aspectos da
paisagem, desde que as espécies nucleares estejam presentes, já os parâmetros de tamanho e
riqueza dos bandos são mais sensíveis à composição e configuração da paisagem.
Por outro lado, para o tamanho e riqueza de espécies dos bandos, o tamanho do
fragmento apresentou uma pequena relação negativa. Este resultado está em desacordo com o
encontrado por Maldonado-Coelho e Marini (2004) e Telleria (2001). Nestes estudos
fragmentos menores abrigaram bandos menos diversos e com menor quantidade de
indivíduos, enquanto que nós encontramos bandos maiores e mais diversos nos menores
fragmentos. Nos referidos estudos, os ambientes ao redor do fragmento central não foram
considerados, o que impossibilita inferências ao nível de paisagem. Neste estudo analisamos
toda a composição de ambientes das paisagens amostradas, possibilitando uma interpretação
mais precisa dos resultados. Nesta análise, encontramos que a correlação entre as variáveis de
proporção de mata e tamanho do fragmento é baixa, o que significa que fragmentos pequenos
estão inseridos em paisagens com alta proporção de mata (Figura 5). Assim, o tamanho
reduzido do fragmento seria compensado pela quantidade de mata, ou seja, o que importa é a
quantidade total de mata presente na paisagem e não os tamanhos individuais dos fragmentos.
Este resultado está em conformidade com a hipótese da quantidade de habitat proposta por
Fahrig (2013), pois mesmo com o aumento do tamanho do fragmento focal, os bandos
maiores e mais diversos só foram encontrados em paisagens com maior quantidade de mata,
independente do tamanho do fragmento focal. Além disso, ao analisar isoladamente a
influência da variável de tamanho do fragmento sobre o tamanho e riqueza dos bandos,
percebemos que ela possui pouco ou quase nenhum efeito sobre esses parâmetros. O tamanho
do fragmento é uma das variáveis questionadas por Fahrig (2013) que defende que ela deve
ser considerada como um componente da proporção de mata, ou seja, seu efeito sobre a
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abundância e riqueza de espécies é devido à sua contribuição para a proporção de mata total
da paisagem.

Figura 5. Relação entre as variáveis de proporção de mata e tamanho do fragmento nas paisagens amostradas.
Note que algumas paisagens possuem alta quantidade de mata e o fragmento focal menor em relação à outras
paisagens que apresentam fragmentos focais maiores e menos quantidade de mata.

O mesmo questionamento é direcionado para a variável de isolamento, pois os efeitos
do isolamento do fragmento são devidos, predominantemente, à falta de habitat na paisagem e
não às distâncias entre as manchas (FAHRIG, 2003, 2013). Neste estudo, a relação encontrada
entre a variável de isolamento e os parâmetros de frequência, tamanho e riqueza de espécies
dos bandos foi, ainda que pequena, positiva, ao contrário do esperado (BAILEY, 2010). Estes
resultados mostram que um aumento na distância entre os fragmentos de mata favorece os
bandos. Vários estudos já comprovaram os efeitos negativos do aumento do isolamento sobre
a biodiversidade (VAN DORP & OPDAM, 1987; BEIER et al., 2002; PIESSENS et al., 2004;
BAILEY et al., 2010; GALANES & THOMLINSON, 2011; SCHUEPP et al., 2011; UEZU &
METZGER, 2011; OCKINGER et al., 2012). Entretanto, Bailey et al. (2010) demonstrou que
esses efeitos são dependentes da escala e que podem ser positivos ou negativos. Neste mesmo
estudo, os autores encontraram um efeito negativo do isolamento ao considerar métricas do
fragmento, enquanto que em uma análise no nível de paisagem, os efeitos foram positivos.
Como o presente estudo é analisado ao nível de paisagem, nossos resultados estão em
conformidade com aqueles encontrados por Bailey et al. (2010). O aumento do isolamento
entre os fragmentos de mata pode ser benéfico na diminuição da competição (ATKINSON &
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SHORROCKS, 1981; COLLINS & BARRETT, 1997; WOLFF et al., 1997) ou predação
(HASTINGS, 1977; HOVEL & LIPCIUS, 2001) entre as espécies.
O fato da frequência, tamanho e riqueza de espécies dos bandos serem favorecidos
pelo aumento do isolamento pode significar que, em paisagens com fragmentos mais isolados,
haja uma diminuição na quantidade de insetos (COLLINGE, 2000), alimento para grande
parte das espécies encontradas nos bandos. Como uma das justificativas para a formação dos
bandos é o aumento da eficiência do forrageio, então a baixa disponibilidade de recursos
nestes locais pode favorecer a formação de bandos maiores e com participação de mais
espécies. Esta variável apresentou uma correlação média com a proporção de mata (Tabela 4),
o que ainda está de acordo com Fahrig (2003, 2013), a qual defende que medidas de
isolamento são, na verdade, medidas de quantidade de habitat. Assim, o resultado deveria ser
ao contrário daquele que realmente foi encontrado e estas paisagens com maior isolamento
deveriam desfavorecer a formação dos bandos. No entanto, o favorecimento da frequência,
tamanho e riqueza dos bandos em paisagens com maior isolamento pode ser devido a esta
particularidade que eles apresentam, ou seja, sua formação visa o aumento da eficiência do
forrageio, necessária em ambientes com falta de recursos. Dessa forma, podia- se esperar que
encontrássemos bandos com mais frequência, maiores e mais diversos em paisagens com
menos quantidade de mata, que possuem menos recursos e, no entanto, os resultados mostram
um padrão totalmente oposto.
Paisagens com maior quantidade de mata dispõem de maior quantidade e qualidade de
recursos (FAHRIG, 2013), principalmente para espécies florestais, encontradas com mais
frequência nos bandos. Além disso, estas paisagens apresentam alta conectividade, permitindo
que espécies com baixa capacidade de deslocamento se movimentem entre as manchas de
habitat, já que as distâncias entre os fragmentos geralmente são menores. O deslocamento dos
indivíduos pela paisagem permite a busca por alimentos, parceiros, fuga de competição
intensa e, também, permite a interação entre populações, essencial para a persistência das
espécies (OPDAM, 1991; FAHRIG & MERRIAM, 1994). Em contrapartida, paisagens com
quantidade de mata reduzida possuem baixa quantidade de recursos e conectividade,
prejudicando o deslocamento destas espécies de bando. Assim, estas espécies ficam restritas
aum único fragmento, o que pode gerar intensa competição pelos recursos que já são escassos
nestes locais, limitando a coexistência de um alto número de espécies e indivíduos. Os bandos
mistos são um reflexo das espécies presentes na paisagem, ou seja, as espécies que os
compõem são um subconjunto daquelas encontradas no mesmo ambiente (TELLERIA, 2001)
e o tamanho do bando vai ser limitado pelo número de indivíduos em cada paisagem.
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Além disso, parte das paisagens amostradas estão abaixo ou dentro do limiar de
extinção, estimado em 20-30% de habitat na paisagem (FAHRIG, 2003), abaixo deste valor a
população não é capaz de se manter e pode chegar à extinção. A ocorrência deste limiar é uma
resposta à perda de habitat, ou seja, à quantidade de habitat que ainda permanece na
paisagem. Sendo assim, era esperado que os bandos encontrados nestas paisagens fossem
menores, menos diversos e frequentes ou até mesmo que não existissem devido à extinção
local de suas espécies florestais. Embora a quantidade de mata não seja viável para a
sobrevivência destas espécies, uma explicação possível para que elas ainda persistam é
relacionada ao atraso na resposta às alterações ambientais (do inglês, time lag). No futuro,
pode ser que estas espécies não estejam mais presentes nestas paisagens. A ausência da Habia
rubica, uma conhecida espécie nuclear de bandos mistos de Mata Atlântica, pode ser devido
ao limiar de extinção. Por se tratar de uma espécie com alta sensibilidade a distúrbios, ela já
pode ter desaparecido da região. Dessa forma, os resultados deste estudo estão de acordo com
o esperado, já que bandos menores, menos diversos e frequentes foram encontrados em
paisagens com menor quantidade de mata.
Os efeitos das variáveis de diversidade, tamanho de fragmento e isolamento discutidos
acima são pequenos, secundários e, provavelmente, só estiveram presentes nos modelos
selecionados devido a sua associação com a quantidade de mata. Nossos resultados mostram
que a quantidade de mata da paisagem governa a frequência, tamanho e riqueza de espécies
dos bandos. Assim, em conformidade com o presente estudo, outros trabalhos
(ROSENZWEIG, 1995; MOILANEN & NIEMINEN, 2002; BENDER et al., 2003; FAHRIG,
2003; TISCHENDORF et al., 2003; RADFORD et al., 2005; BETTS et al., 2006; EWERS &
DIDHAM, 2006; PRUGH, 2009; SMITH et al., 2009; RANIUS et al., 2010; SMITH et al.,
2011; MARTIN & FAHRIG, 2012 e outros revisados em FAHRIG, 2003) já comprovaram que
diversos parâmetros da biodiversidade, como abundância, riqueza e probabilidade de extinção
das espécies estão fortemente associados com a quantidade de habitat da paisagem quando se
compara com outras métricas como por exemplo, tamanho e isolamento dos fragmentos).

Conclusão
Estes resultados mostram a importância de analisar as respostas dos diversos taxa às
variáveis ambientais ao nível de paisagem (MAZEROLLE & VILLARD, 1999; RADFORD
et al., 2005). Assim, considerando diferentes aspectos da paisagem, nossos resultados
suportam a hipótese da quantidade de mata proposta por Fahrig (2013), já que se trata da
variável principal nos modelos analisados, presente em todos os modelos selecionados. As
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outras variáveis analisadas neste estudo também afetam, de forma negativa ou positiva, os
bandos mistos, porém com uma intensidade muito reduzida. A fim de simplificar e direcionar
de forma mais efetiva as ações de conservação é preciso identificar os processos dominantes
que afetam a biodiversidade. A partir disso, podemos concluir que a persistência dos bandos
mistos é condicionada a presença de fragmentos de mata na paisagem, sendo que o aumento
da proporção destes fragmentos melhora a frequência, o tamanho e a riqueza de espécies dos
bandos mistos e, consequentemente, contribui para a sobrevivência e persistência das espécies
que participam deles.
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