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A heterogeneidade estrutural do habitat influencia a distribuição e a abundância das espécies de aves.
Essa heterogeneidade varia conforme a escala espacial adotada, o que gera importantes implicações para a
compreensão dos padrões de diversidade (Thiollay, 2002; Blake, 2007).

Florestas secundárias podem prover habitats para espécies de aves florestais pouco exigentes ou
atuarem como locais de forrageio para espécies de floresta madura em determinados períodos do ano (Blake &
Loiselle, 2001).As comunidades de aves de florestas secundárias diferem das comunidades de florestas maduras
em termos de riqueza, composição e estrutura trófica (Robinson & Terborgh, 1997; Blake & Loiselle, 2001).
Apesar de florestas maduras geralmente apresentarem maior número de espécies, florestas secundárias podem
ter alta riqueza e principalmente grande abundância de determinadas espécies (Blake & Loiselle, 2001).

Com o objetivo de analisar possíveis diferenças na comunidade de aves em uma escala espacial
relativamente pequena, foram amostradas duas áreas de Floresta Ombrófila Densa Montana no Parque Estadual
Carlos Botelho. O gradiente sucessional e a heterogeneidade estrutural dessas duas áreas foram avaliados,
sendo suas comunidades de aves comparadas quanto à riqueza, composição de espécies, abundância relativa,
diversidade e estrutura trófica.

O Parque Estadual Carlos Botelho - PECB localiza-se entre as coordenadas 24º 06’ 55” – 24º 14’ 41” S
e 47º 47’ 18” – 48º 07’ 17” W, ocupando uma área de 37.644,36 ha. A amplitude altitudinal da área vai de
20 a 1.000 m, com clima quente úmido sem estiagem (Cfa) e temperatura média anual entre 18º e 20ºC,
a pluviosidade anual está entre 1.500 e 2.200 mm (Ferraz & Varjabedian, 1999). A vegetação predominante
é a Floresta Ombrófila Densa.

A avifauna foi amostrada ao longo de duas trilhas situadas na sede do parque: a Trilha Autoguiada
do rio Taquaral – T (24º 06’ 41” S e 47º 59’ 56” W) e as Trilhas monitoradas Canela-Represa-Fornos – CF
(24º 06’ 47” S e 47º 59’ 26” W). Essas trilhas têm 2 km de comprimento cada uma, distantes menos de 1 km
e meio uma da outra.

Para o inventário da avifauna foi utilizado o método de pontos amostrais fixos com raio ilimitado
(Bibby ., 1992), permanecendo por 10 minutos em cada ponto. As aves foram identificadas com binóculos
8x40, e pelas vocalizações. A nomenclatura segue a lista de aves do Brasil do Comitê Brasileiro de Registros
Ornitológicos (2008). O indicador de abundância relativa utilizado foi o total de contatos. As guildas utilizadas
são, com algumas modificações, as mesmas propostas por Willis (1979).

No entorno dos pontos foram feitas observações qualitativas sobre o relevo e a fitofisionomia através
do método dos pontos quadrantes. Os parâmetros amostrados para quatro árvores selecionadas por ponto
quadrante foram: altura estimada, circunferência à altura do peito - CAPe distância do ponto amostral.ACAPfoi
transformada no diâmetro à altura do peito - DAP. Com essas medidas, calculou-se a área basal total e a
densidade de espécies arbóreas (Durigan, 2003). No total, foram efetuados 30 pontos quadrantes por trilha
(N = 120 árvores/trilha).
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Foram calculados os índices de diversidade e equidade de Shannon-Wiener e de similaridade de
Jaccard - J. O número total de espécies de aves por trilha foi estimado através do programa EstimateS (Bootstrap)
e comparado aos valores obtidos. As comparações dos valores de riqueza, número de espécies exclusivas,
total de guildas, e da abundância relativa das espécies comuns às duas trilhas foram feitas através de análise de
freqüências pelo teste ², com fator de correção deYates para um grau de liberdade.

Os parâmetros da vegetação foram comparados entre as trilhas a partir do teste z, no caso de valores
médios, ou seguindo a fórmula utilizada por Aleixo (1999), considerando-se a Canela-Represa-Fornos como a
área com vegetação menos perturbada por atividades antrópicas: (T CF)/CF x 100. Para se identificar padrões de
distribuição das aves nos pontos amostrados, se utilizou de uma análise de ordenação, aAnálise de Componentes
Principais - PCA através do programa MVSP.

Foram efetuadas 26 horas de observação. Para as duas áreas em conjunto foram registradas 125
espécies. O número de contatos somando todas as espécies encontradas por área foi de 968 para CF e 1207
para a T.Acurva de acúmulo de espécies ainda não se estabilizou para nenhuma das áreas e a estimativa é de que
sejam encontradas em torno de sete espécies para CF e 10 para T, com o aumento do número de horas de
observação (FIGURAS 1 e 2). As áreas não diferiram significativamente na riqueza de aves, no número de
guildas e nos índices de diversidade e eqüidade (TABELA 1). Contudo, a trilha T apresentou significativamente
mais espécies exclusivas ( ² = 4,83; p = 0,028).

TABELA1 – Parâmetros para as comunidades de aves amostradas no PECB.

FIGURA1 – Curva de acúmulo de espécies, valores registrados e estimados, para a trilha Canela-Fornos.

c

c

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Área Riqueza Espécies exclusivas Número de guildas Diversidade Equidade

Canela-Fornos 90 18 12 3,91 0,89

Taquaral 107 35 13 3,95 0,86

IF Sér. Reg., São Paulo, n. 40, p. 175-181, jul. 2009.

Canela-Fornos

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Amostra

T
o

ta
l

d
e

e
s
p

éc
ie

s
a
cu

m
u

la
d

o

Registrado Estimado



FIGURA2 – Curva de acúmulo de espécies, valores registrados e estimados, para a trilha do Taquaral.

A similaridade entre as comunidades foi J = 0,57. Considerando o agrupamento em guildas, as duas
trilhas apresentaram maior riqueza de espécies na guilda dos onívoros de dossel. Entretanto, quando avaliada a
abundância relativa inferida pelo número de contatos, a trilha CF teve maior abundância nos frugívoros do
dossel, enquanto a trilha T teve maior abundância para os onívoros de sub-bosque (TABELA 2). A estrutura
trófica é semelhante entre as comunidades das duas áreas, tanto em relação a espécies quanto ao total de contatos,
pois os valores obtidos para R² foram próximos de um (FIGURAS 3 e 4).

TABELA2–Riquezae totaldecontatosporguildanas trilhasamostradasnoParqueEstadualCarlosBotelho–SP.
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Canela-Fornos Taquaral
Guilda Riqueza Contatos Riqueza Contatos

Carnívoros 3 9 4 18

Frugívoros do Dossel 13 205 11 180

Granívoros Terrestres 3 24 4 9

Granívoros dos Taquarais 1 1 1 3

Insetívoros Aéreos 0 0 1 1

Insetívoros do Dossel 9 83 10 114

Insetívoros Noturnos 1 1 0 0

Insetívoros do Sub-bosque 13 157 16 202

Insetívoros dos Taquarais 0 0 2 2

Insetívoros Terrestres 8 68 8 60

Insetívoros de Troncos e Galhos 9 86 9 95

Nectarívoros-insetívoros 2 19 4 27

Onívoros do Dossel 20 170 28 228

Onívoros do Sub-bosque 8 149 9 268
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FIGURA3 – Relação entre os valores de riqueza encontrada por guilda, para as comunidades de aves amostradas
no Parque Estadual Carlos Botelho – SP.

FIGURA 4 – Relação entre os totais de contatos obtidos por guilda, para as comunidades de aves amostradas no
Parque Estadual Carlos Botelho – SP.
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Apenas doze espécies foram significativamente mais registradas em uma trilha do que na outra:
dois onívoros do sub-bosque (OS), quatro onívoros do dossel (OD), dois frugívoros do dossel (FD),
dois insetívoros terrestres (ITE), um granívoro terrestre (GT) e um insetívoro do dossel (ID).
Espécies mais registradas na trilha CF: – GT ( ² = 7,58; p = 0,0059);

– ITE ( ² = 4,25; p = 0,039); – FD ( ² = 10,50; p = 0,0012);
– ID ( ² = 5,82; p = 0,016). Na trilha T: – OS ( ² = 16; p = 0,0001);

– FD ( ² = 4,92; p = 0,026); – OS ( ² = 27,48; p < 0,001);
– OD ( ² = 4,08; p = 0,043); – OD ( ² = 5,04; p = 0,024); – OD

( ² = 8,45; p = 0,0037); – OD ( ² = 5,93; p = 0,014); – ITE
( ² = 8,51; p = 0,0035).

Os parâmetros analisados para a vegetação indicam uma maior heterogeneidade estrutural ao
longo da trilha T do que na trilha CF, sendo que esta apresenta uma floresta mais desenvolvida, com maior
área basal e DAP médios (TABELA 3). A topografia é muito semelhante nas duas áreas. Na PCA
(eixo 1 autovalor = 2,35 porcentagem de explicação = 14,5% / eixo 2 autovalor = 1,75 porcentagem de
explicação = 10,83%), estes fatores se traduziram na grande dispersão dos pontos da trilha T e na maior
proximidade entre os pontos da CF, com exceção dos dois pontos de fundo de vale que apresentaram
comunidades de aves mais similares a pontos da trilha T (FIGURA5).

A riqueza, a abundância e a diversidade de espécies de aves parecem estar associadas com a
riqueza e diversidade de plantas. A influência de um distúrbio intermediário incrementa a diversidade
de espécies (Bojorges-Banos & López-Mata, 2006). O maior número de espécies foi encontrado na
Trilha do Rio Taquaral, onde seu estádio sucessional pode caracterizá-la como uma mata secundária,
confirmando o que foi registrado porAleixo (1999), para outra área da Serra de Paranapiacaba.

As interferências antrópicas mais intensas na trilha do Taquaral influenciaram no tipo de
vegetação que se regenerou e, como conseqüência, o habitat sucessional secundário promove um
complexo mosaico de microhabitats que atraem e oferecem recursos para muitas espécies e indivíduos (Blake &
Loiselle, 2001).

TABELA3 – Parâmetros analisados para a vegetação e topografia para as trilhas amostradas no Parque Estadual
Carlos Botelho.

Tinamus solitarius Chamaeza

campanisona Carpornis cucullata Piprites

chloris Mionectes rufiventris Pyroderus

scutatus Chiroxiphia caudata Pachyramphus

castaneus Cyclarhis gujanensis Vireo olivaceus

Parula pitiayumi Basileuterus leucoblepharus

c
c c

c c
c c
c c

c c
c
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Canela-Fornos Taquaral Teste z Porcentagem de Variação

Densidade de árvores (indivíduos/ha) 2049,18 1303,78 – - 36,37

Área Basal Total (m²/ha) 27,88 11,08 – - 60,26

Porcentagem de árvores amostradas no sub-bosque (1,80 - 5 m) 14 33,33 – 138,07

Porcentagem de árvores amostradas no nível médio (6 - 10) 51 37,5 – - 26,47

Porcentagem de árvores amostradas no dossel (acima de 11 m) 35 29,17 – - 16,65

DAP médio (cm) 21,6625 14,91675 3,89 p = 0,0001

Altura média (m) 9,5125 8,235 3,14 p = 0,0017
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FIGURA5 – Ordenação dos 20 pontos amostrados no Parque Estadual Carlos Botelho – SP, através daAnálise de
Componentes Principais. CF = Trilha Canela-Fornos e T = Trilha do Taquaral.
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