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RESUMO 

 

 

Em paisagens resultantes da fragmentação dos habitats originais, o denominado 

efeito de borda é conhecido por afetar microclima, estrutura e composição de 

espécies em remanescentes florestais. Estes efeitos têm sido relatados como dos 

mais importantes que estruturam a flora e fauna de florestas tropicais. Neste 

trabalho avaliou-se a importância relativa do efeito de borda em comparação ao 

tamanho e isolamento de fragmentos de Mata Atlântica sobre a composição e 

riqueza de espécies de aves. A área de estudo foi a bacia do rio Macacu, nos 

municípios de Cachoeiras de Macacu e Guapimirim, Rio de Janeiro. A floresta 

original era composta de duas fisionomias de Mata Atlântica, Sub-Montana e 

Montana. Foram amostrados 13 fragmentos florestais, variando entre 46 e 318ha de 

tamanho, utilizando 3 baterias de 5 redes de neblina, abertas de 6 à 7 horas diárias, 

em quatro dias consecutivos, em cada área amostrada. Cada bateria de redes de 

neblina foi instalada em três classes de distância a partir da margem: 200m distante 

da borda; 100m da borda; e exatamente na borda, para avaliar o efeito de borda de 

cada fragmento de mata. O efeito de borda foi determinante na diminuição da 

riqueza de aves amostrada por redes de neblina, significadamente mais importante 

que tamanho e isolamento dos fragmentos. A guilda de aves insetívoras teve sua 

riqueza de espécies reduzida notavelmente na borda, sendo que a sua riqueza foi 

determinada principalmente pelo tamanho do fragmento e secundariamente pelo 

efeito de borda. A espécie mais abundante Manacus manacus, 44% das 

amostragens, está diretamente relacionada à disponibilidade de borda. Foram 

registradas apenas três espécies especialistas, inferindo que os fragmentos 

amostrados possuem características típicas de florestas secundárias ou de 

regeneração. Encontrou-se diferença significativa entre a borda, região intermediária 

e núcleo do fragmento, que foram discriminadas por 20 variáveis ambientais, 

determinantes da riqueza, abundância e composição de aves presentes nos 

fragmentos florestais.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Guildas; insetívoros; efeito de borda; fragmentação de 

habitats; ecologia de paisagens; Manacus manacus. 
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ABSTRACT 

 

 

In landscapes resulting from the fragmentation of the original habitat, edge effects 

are  known to affect microclimate, structure and species composition of the remaining 

habitat patches. Edge effects have been reported as one of the most important 

factors that structure the flora and fauna of tropical forests. In this study I evaluate 

the relative importance of edge effect compared to size and isolation of Atlantic 

Forest fragments on the composition and richness of bird species. The study area 

was the Macacu River basin in the municipalities of Macacu and Guapimirim, Rio de 

Janeiro state. The original forest was composed of two physiognomies of Atlantic 

Forest, “Sub-Montana” and “Montana”. Birds were sampled in 13 forest fragments, 

with sizes from 46 to 318ha, using 3 batteries of 5 mist nets, open from 6 to 7 hours 

per day, on four consecutive days in each sampled area. Each battery of mist nets 

was installed in three distance classes from the edge: 0m,100m away from the edge; 

and more than 200 m distant from the edge. Edge effect was a determining factor in 

total species richness of birds sampled by mist nets, relatively more important than 

fragment size and isolation. Insectivorous birds was the guild that clearly had their 

richness reduced, with less species on the edge, their richness being determined 

more by fragment size and secondarily by edge effects. The most abundant species 

Manacus manacus is directly related to the edge of availability, present in 44% of 

samples. Only two forest specialist species were recorded, inferring that the sampled 

fragments have typical characteristics of secondary forest or in the process of 

regeneration. There was a significant difference between the edge of the fragment, 

intermediate, and central regions of the fragment, with 20 environmental variables 

that discriminate between these three regions. The environmental conditions in these 

three regions of forest fragments may be determinant of the richness, abundance 

and composition of birds present in forest fragments. 

 

KEYWORDS: Guilds; insectivores; edge effects; habitat fragmentation; landscape 

ecology; Manacus manacus. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Mata Atlântica é considerada um Hotspot de biodiversidade mundial 

(Myers et al., 2000), sendo uma das áreas mais ricas em biodiversidade e mais 

ameaçadas do planeta. De acordo com a Constituição Federal de 1988, a Mata 

Atlântica foi decretada como Patrimônio Nacional e considerada pela 

Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) 

como Reserva da Biosfera, destacando a sua importância. O processo de 

perda e fragmentação da Mata Atlântica original tem o seu início pelos 

colonizadores portugueses, tendo uma continuidade da devastação pelo 

cenário de agressão à floresta e uma aceleração, de forma considerável a 

partir do início do século XX, em decorrência da explosão demográfica, do 

crescente extrativismo predatório, das práticas da mono-cultura e pecuária, 

entre outros fatores (Dean, 1995). 

 Salienta-se que o estado do Rio de Janeiro, pelo monitoramento do ano 

de 2015, é um dos estados que apresentou um aumento considerável na taxa 

de desmatamento no Brasil, com acréscimo de 4% na comparação entre os 

períodos de 2012-2013, com 11% desmatados, e no intervalo de 2013-2014, 

teve 12% desmatados, de um total de 4.371.498ha para o estado, segundo a 

Lei de Mata Atlântica 11.428 de 2006 (SOS Mata Atlântica / INPE, 2015). No 

entanto, quando comparado às décadas anteriores o desmatamento no Rio de 

Janeiro continua reduzindo, com valores de 30.570ha entre 1985-1990, e 

140.372ha entre 1990-1995, ou 28% desmatados (SOS Mata Atlântica / INPE, 

2015). Considerando todo o bioma brasileiro, estudos apontam a estimativa de 

que - 88,27% da Mata Atlântica original foi perdida, e apenas 11,73% da 
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vegetação original permanece, ponderando-se que a vegetação remanescente 

real pode variar de 11,4% a 16,0% de Mata Atlântica (Ribeiro, 2009). 

 No Brasil, monitoramentos de 1990 até 2015 constatam que restam 

8,5% de floresta nativa se considerados apenas remanescentes florestais 

acima de 100ha; entretanto, se forem somados todos os fragmentos de floresta 

nativa acima de 3ha, o cálculo atual aumenta para 12,5% de Mata Atlântica  

(SOS Mata Atlêntica / INPE, 2015). De fato, fragmentos menores que 50ha 

constituem uma grande parte dos remanescentes de Mata Atlântica, 83,4%, e 

em torno da metade da floresta remanescente possui menos de 100m a partir 

de suas bordas, tendo uma distância média entre os fragmentos de 1.400 

metros (Ribeiro et al. 2009). 

 Vale ressaltar que a Mata Atlântica, presente ao longo de grande parte 

da costa brasileira foi reduzida, porém ainda persiste em algumas reservas 

naturais, que são responsáveis pela proteção de apenas 9% da floresta 

remanescente e 1% da floresta original. O restante, portanto a maior parte, se 

compõe de pequenos fragmentos (<100 ha), formados principalmente por 

floresta secundária, e imersos em matrizes agrícolas ou urbanas (Ribeiro et al., 

2009). Em paisagens tropicais, as florestas de crescimento secundário não são 

transformadas em floresta primária, no entanto, elas podem fornecer habitat 

adequado para um componente das guildas locais (Barlow et al., 2007). 

 

1.1 CONSEQUÊNCIAS DA PERDA E FRAGMENTAÇÃO DE HABITATS 

 

 A ameaça à biodiversidade da Mata Atlântica é grande, já que a redução 

do habitat amplia a probabilidade de extinção de espécies em áreas 

fragmentadas, um efeito que raramente é compensado pelos migrantes devido 
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ao incremento do isolamento dos fragmentos (Hanski, 2004). Assim, a 

diversidade e configuração da paisagem estão diretamente relacionado com a 

riqueza de espécies de aves, a escala dos fragmentos ou tamanho de área 

(Schindler et al., 2013). A área dos fragmentos foi o principal indicador de 

riqueza de espécies de plantas, insetos e vertebrados, sendo a principal 

métrica atuante (Schindler et al., 2013).  

 Mudanças no uso da terra em larga escala podem fragmentar e 

degradar ainda mais os habitats, afetando ainda espécies restritas ao habitat 

florestal original (Douglas et al., 2014). Por exemplo, estudo em escala da 

paisagem com a intensificação da agricultura, no sul da Alemanha, igualmente 

demonstrou declínios severos na biodiversidade (Ludwig et al., 2012). Neste 

contexto, torna-se importante para estabelecer o valor dos remanescentes 

florestais para a conservação da biodiversidade (Gardner et al., 2007; Pardini 

et al. 2009).  

 

1.2 CONSEQUÊNCIAS DA FRAGMENTAÇÃO: AUMENTO DOS EFEITOS 

DE BORDA 

 

 Fragmentação e perda do habitat afetam adversamente as espécies, 

principalmente através da redução do núcleo disponível de habitat nativo 

(Laurance et al, 2002; Fahrig, 2003), além disso são responsáveis pelo 

aumento da extensão do hábitat de borda (Murcia, 1995; Laurance et al, 2002). 

O conjunto de alterações ambientais que acontece na borda dos fragmentos é 

conhecido como efeito de borda e é resultado da interação entre dois 

ecossistemas adjacentes, quando os dois estão separados por uma transição 

abrupta, denominada borda (Murcia, 1995). Com relação à influência dos 
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habitats modificados que cercam remanescentes, o efeito de borda, é 

conhecido por afetar o microclima da floresta (Didham & Lawton, 1999). Os 

efeitos de borda têm sido relatados como um dos padrões mais importantes 

que estruturam a flora e fauna de florestas tropicais em paisagens 

fragmentadas (Pardini 2004; Pardini et al. 2009; Laurance 2008; Banks-Leite et 

al. 2010; Prevedello et al., 2013). Espécies de aves florestais não respondem 

igualmente aos efeitos do desmatamento, algumas espécies estão ausentes 

em pequenos fragmentos, outras espécies aumentam em abundância relativa 

em fragmentos isolados (Brown & Sullivan, 2005). 

 Em bordas de Floresta Ombrófila Mista e pastagem há um decréscimo 

na atividade de predadores de sementes nas proximidades da borda florestal, 

podendo ocorrer maior regeneração de plantas próximo à borda e um avanço 

da floresta na pastagem adjacente (Guglielme & Ganade, 2005). Estudos 

evidenciaram que, através de um modelo de simulação, foi previsto um padrão 

observado de chuva de sementes dispersadas por aves, revelando que 

corredores ecológicos funcionaram como uma borda para o comportamento 

das aves (Levey et al., 2005). Por outro lado, o efeito de borda aumenta a 

predação de ninhos artificiais de aves em bordas e corredores florestais em 

linha, como no sul da Alemanha (Ludwig et al., 2012). As bordas também 

podem ter uma gama de fauna associada, algumas espécies podem ser 

pragas, enquanto outras espécies são benéficas como polinizadores de 

culturas ou como predadores de pragas. A biodiversidade da borda pode ser de 

particular importância para a manutenção de espécies em níveis tróficos 

superiores, especificamente aves das terras agrícolas, na escala da paisagem. 

(Marshall & Moonenb, 2002).  
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 Comprovando a importância do efeito de borda, Henderson e 

colaboradores (2012) e Porensky & Young (2013) fazem um apanhado de 

estudos e evidências sobre o efeito de borda, demonstrando um aumento nas 

taxas de mortalidade de árvores em fragmentos da floresta tropical, redução 

das densidades de aves em fragmentos de pastagem em países temperados e 

invasão arbustíva e redução das densidades de animais selvagens na savana 

tropical. Admite-se que é fundamental para compreender quando, como e por 

que os efeitos de borda variam com base no conjunto da paisagem. Segundo 

Porensky & Young, (2013), é necessário ampliar os conhecimentos sobre o 

efeito de borda, no escopo de organizar uma compreensão mais profunda da 

ecologia da paisagem, obter modelagem mais precisa de paisagens e reservas, 

e uma gestão mais eficaz nas tomada de decisões. 

 Os efeitos positivos da fragmentação e efeito de borda são incomuns 

sobre a reprodução de plantas. Em um estudo de revisão foram encontrados os 

efeitos positivos da borda em 11% das 50 espécies levantadas de plantas, 

mostrando que a diferença não foi causada por uma escassez de recursos em 

plantas de interiores, mas foi associada a taxas de visitação mais elevadas de 

aves habitantes de bordas (Burgess et al.2006). 

 

1.3 EFEITOS DE BORDA: VARIÁVEIS AMBIENTAIS 

 

 Os efeitos de borda têm sido um condutor dominante da dinâmica de 

fragmentos florestais nos últimos 32 anos na Amazônia, afetando fortemente 

microclima da floresta, a mortalidade de árvores, o armazenamento de 

carbono, fauna, e outros aspectos da ecologia de fragmentação (Laurance et 

al., 2011). Estes efeitos estão entre os mais importantes motores de mudança 
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ecológica nos fragmentos amazônicos, variando a sua distância de atuação 

nos fragmentos amplamente, transformando os microclimas desde 10 a 300m, 

eles incluem o aumento do estresse de desidratação, do vento lateral e 

turbulência do vento que elevam as taxas de mortalidade das árvores 

(Laurence et al., 2002), criando-se com esse ambiente microclimas que podem 

afetar a comunidade de aves.  

 Em um gradiente de fragmentação do habitat no Missouri, Estados 

Unidos, analisou-se mais de 20 anos de dados de monitoramento de ninhos de 

aves, sugerindo que as variáveis climáticas podem ter impactos no sucesso 

reprodutivo das aves, que dependem de características da paisagem, por 

exemplo, restritas ao interior de florestas (Cox et al. 2013). No norte dos 

Estados Unidos, a sobrevivência dos ninhos de uma pequena ave terrestre 

(Tympanuchus pallidicinctus), foi positivamente associada com o aumento da 

cobertura florestal e negativamente associada com a densidade de borda para 

espécies de aves canoras. A sobrevivência de T. pallidicinctus foi maior no 

microhabitat que estava mais frio, mais úmido e menos exposto ao vento, além 

da escolha de um microhabitat com uma cobertura mais alta de arbustos e 

gramíneas com uma maior densidade de vegetação, sendo indicação de 

refúgio à predadores (Patten et al., 2005). 

 A elevação da temperatura média é outro fator que pode influenciar a 

abundância ou comportamento de aves, aumentando a exigência de ingestão 

diária de energia, deixando ninhos aves canoras em maior risco de predação 

(Cox et al., 2013), por parte de forrageamento da presa como do predador. Um 

estudo desenvolvido por Wilson e colaboradores (2014) reúne 3 anos de 

pesquisa em florestas de turfeiras na escócia, avaliando o efeito de borda para 
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duas espécies de aves limícolas, nidificantes em terreno-aberto em uma das 

maiores extensões do mundo com cobertura de turfeiras. Ambas as espécies 

foram sensíveis a uma distância mínima estabelecida em 700m da borda, como 

habitat de alta qualidade para nidificação, no mesmo estudo uma terceira 

espécie não sofreu o efeito de borda. Em diferentes tipos de biomas são 

exemplos de como o efeito de borda cria habitat subótimos para espécies 

florestais (hipótese 1), ou que podem favorecer algumas espécies, podendo 

aumentar sua abundancia (hipótese 2). 

 Os gradientes relacionados com a borda na composição das 

comunidades de aves não são apenas quantitativamente semelhantes aos 

gradientes relacionados com a área, mas podem na verdade ser o principal 

motor do padrão amplamente conhecido dos efeitos da área sobre as 

comunidades em paisagens fragmentadas (Banks-Leite et al., 2010).  

 

1.4 OBJETIVOS 

 

 Neste trabalho pretendo avaliar a importância relativa do efeito de borda, 

tamanho e isolamento de fragmentos de Mata Atlântica sobre a composição e 

riqueza de espécies de aves em uma paisagem fragmentada de Mata Atlântica 

Sub-Montana e Montana com o relevo peculiar do Rio de Janeiro.  

 Objetivos específicos: 

1. Caracterizar a riqueza, composição e equitabilidade de aves 

em cada fragmento. 

2. Caracterizar e quantificar o efeito de borda, área, isolamento, 

distância da área contínua e perímetro dos fragmentos. 



21 

3. Caracterizar os aspectos abióticos do efeito de borda, 

realizando medições de vinte variáveis abióticas em diferentes 

parcelas de cada fragmento; 

4. Avaliar se as espécies de aves florestais selecionam a borda 

ou interior dos fragmentos, de acordo com a disponibilidade. 

5. Avaliar se guildas de aves (frugívoros, onívoros, nectarívoros, 

carnívoros) respondem de forma distinta ao efeito de borda 

 

1.5 HIPÓTESE DE TRABALHO: 

 

1. O efeito de borda cria condições e habitat subótimas para 

espécies florestais, podendo favorecer a entrada de espécies 

de áreas abertas. 

2. Nas bordas dos fragmentos, algumas espécies tendem a ser 

favorecidas, aumentando sua abundância 

desproporcionalmente a outras, reduzindo a equitabilidade. 

3. Algumas guildas como as onívoras, podem se tornar mais 

abundantes em bordas devido ao microhabitat que esta 

propicia; outras como insetívoras, frugívoras, nectarívoras e 

carnívoras, podem se tornar menos representadas na borda 

por estarem associadas a condições de floresta em estágio 

sucessional avançado. 

 

  



22 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

 Compreende a bacia hidrográfica do rio Macacu, localizada nos 

municípios de Guapimirim e Cachoeiras de Macacu, no Estado do Rio de 

Janeiro, Brasil (22º20’-22º44’S, 42º39’-42º59’W). Esses municípios apresentam 

inúmeros fragmentos florestais geralmente restritos a cumes de morros e 

circundados por matrizes diversas em propriedades particulares e que variam 

de 0 a 200 metros de altitude e de 10 a 250 ha em tamanho (Vieira et al. 2009).  

 A bacia do Guapi-Macacu tem como área de drenagem cerca de 1.457 

km², correspondendo a aproximadamente 31% do total da área de contribuição 

à Baía, sendo que a Estação Ecológica ESEC está contida em 

aproximadamente 1km² da bacia. Os principais afluentes são os rios São 

Joaquim, Bela Vista, Bengala, Sorinho das Pedras, Pontilhão e Alto Jacu, pela 

margem esquerda, os rios Duas Barras, Cassino e Guapiaçu, pela margem 

Direita (Helder, 1999).  

 O clima da região é Mesotérmico Brando Úmido, com a estação seca 

iniciando-se em maio e estendendo-se até setembro (Nimer, 1989; Nimer 

2002). A vegetação predominante é a Floresta Ombrófila Densa Submontana e 

Montana (IBGE, 1991).  O clima da região é classificado como Aw/Af e Cf 

segundo a classificação de Köppen, com clima quente e úmido e uma estação 

seca curta no inverno, amenizada pelas frentes frias ocasionais e a altitude, 

com déficit hídrico nulo a 30 mm/ano. A bacia apresenta umidade relativa do ar 

média de 83%, precipitação média anual em torno de 2.500 mm, nas escarpas 

da serra e 1.500 mm, nas áreas baixas, com 140 dias chuvosos no ano, e 
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temperatura variando de 9° a 35°C, com a média anual variando de 18° a 23º C 

(Dantas et al., 2000). 

 A região do rio Macacu foi ocupada por assentamentos humanos até o 

final do século XVI, mas o processo de fragmentação se intensificou 

significativamente na década de 1960, após a construção de uma rodovia de 

ampla circulação, facilitando o acesso da população humana. Desde então, as 

taxas de crescimento da população em Guapimirim, Cachoeiras de Macacu e 

municípios vizinhos têm acelerado, com taxas de crescimento mais elevadas 

do que cidade do Rio de Janeiro e a taxa média brasileira (Fiszon et al, 2003;. 

Cabral e Fiszon, 2004). Densidades humanas elevadas e reivindicações de 

propriedade de terras na fronteira de unidades de conservação aumentou a 

pressão sobre remanescentes de Mata Atlântica da região (Cabral e Fiszon, 

2004). No entanto, a bacia hidrográfica do rio Macacu é responsável por 

manter grande parte das áreas florestais em comparação com outras bacias 

hidrográficas que alimentam a Baía de Guanabara (Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Rio de Janeiro, 2005). APUD 

(Vieira et al. 2009). 

 Foram amostrados 13 fragmentos florestais com tamanhos de 46 a 

318ha de Mata Atlântica, com raio mínimo de 312,5m à 491m (Tabela 2), 

localizadas na Reserva Ecológica de Guapiaçú (REGUA) e no seu entorno 

(Figura 1). Localidade que ainda mantêm florestas de crescimento secundário e 

seus estratos florestais. 
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Figura 1 - Área de estudo ampliada para 13 fragmentos de mata atlântica, quadro à esquerda mostra a Bacia do Rio Macacu. 
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Para cada campanha de trabalho de campo, cinco dias de campo 

foram necessários, com a maior parte do trabalho concentrada entre as 

primeiras horas do dia (5-12h). Realizou-se uma campanha por fragmento, 

totalizando 13 fragmentos amostrados no período de julho de 2014 a setembro 

de 2015. Para a amostragem das aves, utilizou-se o método de rede de neblina 

com o objetivo de se fazer uma caracterização do fragmento no exato ponto, 

onde foi capturado o indivíduo. Duas campanhas extras foram realizadas, uma 

campanha para determinar mais precisamente o esforço amostral, a segunda 

campanha incidiu para obtenção de dados abióticos. 

 

2.2 CAPTURAS COM REDE DE NEBLINA 

 

 Para captura de aves no interior de fragmentos florestais foram utilizadas 

03 baterias de 05 redes de neblina, cada rede varia sua dimensão entre 9 e 10 

m de comprimento x 2,5m de altura x 20 e 30mm de malha, cada. Cada bateria 

apresentou quatro redes de 20mm e uma rede de 30mm. Todas as aves 

capturadas foram marcadas com anilhas de alumínio numeradas, fornecidas 

pelo Centro de Pesquisa para Conservação das Aves Silvestres (CEMAVE – 

IBAMA, 1994). 

 As redes foram abertas de 6 à 7 horas diárias, em quatro dias 

consecutivos, em cada área amostrada. As aves capturadas foram 

identificadas, sexadas se possível, pesadas, tiveram seus dados morfométricos 

obtidos (comprimento da asa, comprimento da cauda, comprimento do tarso, 

largura, altura e comprimento do bico, comprimento total da cabeça, 

comprimento total do corpo) e imediatamente soltas, no próprio ambiente da 

captura. Cada bateria de redes de neblina foi instalada em três classes de 
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distância a partir da margem: de 0m; 100m distante da borda; e mais de 200m 

distante da borda, para avaliar o efeito de borda de cada fragmento de mata 

atlântica (Figura 2). 

 

Figura 2 - Figura ilustrativa das três classes de instalação das redes de neblina para cada, em 

vermelho 0m da borda, em amarelo, >100m da borda, em azul > 200m da borda. Imagem retirada no 

fragmento “13”, retirada do GooglePro Google Earth Pro - 7.1.5.1557 - Data da compilação 

01/02/2014. 

 

2.3 ESTRUTURA FLORESTAL 

 

 Para que se tenha uma caracterização sobre o hábitat florestal, em 

todos os pontos de captura foram medidas variáveis de micro habitat, como 

altura de dossel, densidade foliar de dossel, C.A.P (Circunferência a Altura do 

2015 
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Peito), altura de sub bosque, densidade foliar de sub bosque, densidade de 

cipó, exposição do solo, folhiço, herbáceas no solo. Mediu-se o C.A.P 

(circunferência à altura do peito) com o auxílio de duas fitas métricas de 1,5 

metros, árvores com um CAP a partir de 10cm. Em cada ponto de rede de 

neblina, duas medições de micro-habitat foram realizadas, totalizando seis 

avaliações por fragmento. Em cada medida de microhabitat foram adaptadas 

20 variáveis ambientais (Tabela 1) de um protocolo de microhabitat adaptados 

do estudo de Delciellos et al. (2011) dentro de um círculo com raio de três 

metros. 

 Adicionando-se às medições de microhabitat, realizaram-se medições de 

luminosidade, umidade e temperatura. As medições foram obtidas através de 

um hidrômetro (INCOTERM) instalado junto à cada rede de neblina, com um 

total de três hidrômetros por fragmento. 

 

Tabela 1 - Variáveis ambientais categóricas e contínuas medidas em fragmentos de Mata Atlântica 

na bacia do Rio Macacu, no estado do Rio de Janeiro, Brasil. Para o tamanho árvores 

predominantes, a dimensão refere-se a árvores com uma circunferência à altura do peito (DAP) 

>25 centímetros. 

Nº Variável Ambiental Categoria 

1 Afloramentos rochosos Categórica (0-ausência, 1-pequeno, 2-grande) 

2 Aráceas de chão Contínua 

3 CAP>25cm Contínua 

4 Cecrópias (Cecropia sp.), Contínua 

5 Curso d’água Categórica (0-ausente, 1-temporário, 2-perene) 

6 Distância de clareiras Contínua 

7 Dossel Categórica (1-aberto, 2-semiaberto, 3-fechado) 
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8 Epífitas Contínua 

9 Folhiço Contínua 

10 Gramíneas Categórica (0-ausência, 1-presença) 

11 
Iris (Astrocaryum 

aculeatissimum) 
Contínua 

12 Palmeiras Contínua 

13 Plântulas Contínua 

14 Relevo 
Categórica (0-plano, 1-pouco inclinada, 2-muito 

inclinado) 

15 Samambaias Contínua 

16 Solo Categórica (1-arenoso, 2-semi-arenoso, 3-argiloso) 

17 Sub-bosque Categórica (1-aberto, 2-semi-aberto, 3-fechado) 

18 Temperatura Contínua 

19 Troncos caídos Contínua 

20 Umidade Contínua 

 

2.4 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

 Para comparar o efeito de borda presente em todos os fragmentos 

florestais amostrados, criou-se um índice de efeito de borda (perímetro/área) 

baseando-se em Lang e Blaschke (2009), onde é fundamentado que a melhor 

forma aprimorada da relação área-borda é representada por um círculo. A 

simples relação absoluta área/perímetro aumenta com o tamanho das áreas 

dos fragmentos, ou diminui com pequenos fragmentos com formato retangular, 

não correspondendo com a realidade, exemplificado na Figura 3. A maioria dos 

programas de análise e estudos de estrutura da paisagem utilizam a relação 
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perímetro e área, que padroniza um índice com valores entre a faixa de 0 e 1 

(Lang & Blaschke, 2009). Cada fragmento amostrado foi delineado no 

programa Google Earth Pro 7.1.5.1557, com data da compilação 24/09/2015, 

obtendo-se o perímetro, área, distância da área contínua e média de distância 

entre os demais fragmentos – isolamento (Tabela 2). 

 

 

Figura 3 - A relação área/perímetro estima erroneamente que áreas maiores possuírem menor 

índice de borda (B>A), enquanto que segunda relação - perímetro/área - padroniza a estima com 

mais exatidão (D>C). 

 

2.5 DIVERSIDADE E EQUITABILIDADE 

 

 No sentido de aferir quais fragmentos continham a maior diversidade, 

calculou-se o índice de diversidade de Shannon (H’) para cada um dos 

fragmentos estudados, assumindo que os indivíduos aleatorizados amostrados 

de uma comunidade infinitamente grande (Pielou, 1975; Magurran, 2013). Da 

mesma forma, determinou-se o índice de Pielou (J), para determinar a 

equitabilidade de cada fragmento, na qual se refere o padrão de distribuição 

dos indivíduos entre as espécies, com valores variando entre 0 e 1, para um 

mínimo e máximo de uniformidade, uma situação na qual todas espécies 

tivessem igual abundância (Magurran, 2013). Ambos os índices foram 

calculados no programa R, versão 3.0.3. 
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2.6 RIQUEZA x PAISAGEM  

 

 Os dados de riqueza foram identificados como uma distribuição de 

Poisson, assim para determinar o efeito das variáveis da paisagem sobre a 

riqueza de espécies foram utilizados Modelos Lineares Generalizados 

(Generalized Linear Models, GLM), a função de ligação logarítmica (típica para 

dados de contagem) (Bolker et al., 2008). As variáveis aleatórias de Poisson, 

são apropriadas para medidas que são contagens de indivíduos e unidades de 

amostragem, não obedecendo a uma normalidade, medidas originalmente 

discretas (Gotelli, 2011). Foram desenvolvidos 10 GLMs, que foram utilizados 

em quatro seleções de modelos. As variáveis resposta diferiram em cada 

seleção de modelos: riqueza total de espécias, riqueza de insetívoros, riqueza 

de onívoros, e abundância da rendeira, Manacus manacus, espécie mais 

abundante na área. A riqueza total foi de 36 espécies de aves, com 141 

capturas nos 13 fragmentos amostrados.   

 Com a finalidade de investigar qual variável da paisagem efetivamente 

está atuando sobre a variável preditora riqueza, adotou-se a abordagem de 

seleção de modelos, e avaliou-se a plausibilidade de modelos candidatos 

usando Critério de Informação de Akaike (1973) corrigido para pequenas 

amostras - AICc (Burnham & Anderson, 2002). Os valores de AICc de cada 

modelo foram subtraídos ao valor AICc do modelo mais plausível (Δi), e os 

modelos foram consideradas igualmente plausíveis com Δi ≤ 2. Todas 

estimativas e cálculos foram feitos no ambiente R. 
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2.7 COMPOSIÇÃO DAS ESPÉCIES 

 

 Com a finalidade analisar a composição das espécies entre os 

fragmentos, realizou-se uma Análise de Redundância (RDA), que é uma 

extensão da regressão múltipla que relaciona uma matriz Y de variáveis 

dependentes com uma matriz X de variáveis independentes (Valentim 2012). 

Na RDA, foi avaliada a abundância das espécies nos fragmentos florestais em 

confronto com as variáveis da paisagem, procurando mensurar o quanto cada 

variável da paisagem influencia a composição de espécies de aves, também 

calculados no programa R. 

 

2.8 DIFERENÇAS ENTRE BORDA, PARTE INTERMEDIÁRIA E CENTRO 

DO FRAGMENTO 

 

 Com o intuito de avaliar a existência de diferença entre as diferentes 

distâncias da borda de cada fragmento, foram comparadas as variáveis linha 1 

(borda), linha 2 (parte intermediária do fragmento) e linha 3 (centro ou núcleo 

do fragmento). Cada linha corresponde às localizações das redes de neblina 

nos fragmento. Para esta análise os dados foram avaliados em uma ANOVA 

em blocos, unidos com a riqueza de aves em cada linha.  

 

2.9 ORDENAÇÃO DAS VARIÁVEIS AMBIENTAIS 

 

 Para se analisar as variáveis ambientais, primeiramente, realizou-se 

uma Análise de Componentes Principais ou “principal component analysis” 

(PCA), procurando-se encontrar uma ordenação entre as 25 variáveis 
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ambientais, diminuindo-as a um ou dois eixos de explicações rodadas no 

programa STATISCA (2007), versão 8.0. Similarmente realizamos uma análise 

de correlação simples e de Spearman igualmente no programa STATISCA 

(2007), procurando-se eliminar variáveis que possam estar altamente  

correlacionadas (Gotelli, 2011). 

 Completando as análises, uma Análise Discriminante foi realizada para 

ordenar os dados ambientais, agrupados pelas três linhas de amostras (borda, 

região intermediária, centro do fragmento). Determinando a percentagem 

explicativa de cada descritor na separação dos grupos de amostras, 

interpretando os dados a partir dos descritores ambientais, conforme Valentim 

(2012).  
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3 RESULTADOS 

 

 Um total de 36 espécies de aves foram capturadas através das redes de 

neblina, nos 13 fragmentos amostrados no período de 30 de julho de 2014 a 18 

de setembro de 2015 (Tabela 2). A espécie mais abundante é a Manacus 

manacus (rendeira, Figura 4), 44% de todos os indivíduos observados, 63 

indivíduos em um total de 141 capturas, presente em 11 dos 13 fragmentos 

amostrados. Seguida pela espécie Mionectes oleagineus (abre-asa, Figura 5) 

com 15 indivíduos, presente em 5/13 fragmentos amostrados (Figura 6). 

 

 

Figura 4 - Manacus manacus. 

 

Figura 5- Mionectes oleagineus. 
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Figura 6 - Padrão de distribuição dos indivíduos entre as linhas amostradas, detalhando sua 

abundância e riqueza. 
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Tabela 2- Fragmentos de Mata Atlântica estudados, descritos pela abundância de indivíduos coletados, riqueza de espécies, raio de distância do centro do 

fragmento até sua borda, perímentro do fragmento, distância média da área contínua, isolamento médio entre os demais fragmentos e seu tamanho em hectares 

(área). Fragmento “N” não teve indivíduos capturados. Rio de Janeiro, julho de 2014 à setembro de 2015 

área abundância riqueza raio (m) perímetro (m) distância área contínua (m) Isolamento (m) tamanho da área (ha) 

A 22 9 400 26.573 200 130 318 

B 13 7 400 8.432 213 297.5 134 

C 5 2 350 12.112 600 273.4 91,8 

D 6 3 420 11.433 2.600 153.2 76,3 

E 8 3 435 13.304 409 263.3 110 

F 3 2 425 26.179 3.115 192.9 225 

G 8 3 312,5 13.677 5.080 55.7 148 

H 13 9 398 15.509 6.304 136.3 123 

I 9 4 355 4.805 8.382 131.3 46 

J 12 2 380 9.971 5.942 183.2 78 

L 18 12 370 17.245 1.255 265.8 151 

M 24 12 491 9.771 900 273.1 146 

N 0 0 350 27.952 6.000 185,8 202 
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Tabela 3 – Descrição da totalidade de indivíduos coletados, identificados por fragmentos, linhas de coleta, tipo de alimentação e hábito de vida de preferência das 

aves capturadas. Rio de Janeiro, julho de 2014 à setembro de 2015  

  sps frag. linhas alimentacão hábito 

1 Colaptes melanochloros A 1ª insetívoro aberta 

2 Glaucis hirsutus A 1ª nectarívoro florestal 

3 Manacus manacus A 1ª frugívoro florestal 

4 Manacus manacus A 1ª frugívoro florestal 

5 Manacus manacus A 1ª frugívoro florestal 

6 Manacus manacus A 1ª frugívoro florestal 

7 Manacus manacus A 1ª frugívoro florestal 

8 Manacus manacus A 1ª frugívoro florestal 

9 Manacus manacus A 1ª frugívoro florestal 

10 Manacus manacus A 1ª frugívoro florestal 

11 Manacus manacus A 1ª frugívoro florestal 

12 Manacus manacus A 1ª frugívoro florestal 

13 Manacus manacus A 1ª frugívoro florestal 

14 Tolmomyias flaviventris A 1ª insetívoro florestal 

15 Xenops minutus A 1ª insetívoro florestal 

16 Euphonia violacea A 2ª onívoro aberta 

17 Euphonia violacea A 2ª onívoro aberta 

18 Galbula ruficalda A 2ª insetívoro aberta 

19 Manacus manacus A 2ª frugívoro florestal 

20 Manacus manacus A 2ª frugívoro florestal 

21 Myrmotherula axillaris A 2ª insetívoro florestal 
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22 Saltator maximus A 2ª onívoro florestal 

23 Manacus manacus B 1ª frugívoro florestal 

24 Baryphthengus ruficapillus B 1ª carnivoro florestal 

25 Baryphthengus ruficapillus B 1ª carnivoro florestal 

26 Leptotila rufaxilla B 1ª gra_fru florestal 

27 Manacus manacus B 1ª frugívoro florestal 

28 Manacus manacus B 1ª frugívoro florestal 

29 Manacus manacus B 1ª frugívoro florestal 

30 Mionectes oleagineus B 1ª onívoro florestal 

31 Myrmotherula axillaris B 1ª insetívoro florestal 

32 Thamnophilus caerulescens B 1ª insetívoro florestal 

33 Mionectes oleagineus B 1ª onívoro florestal 

34 Baryphthengus ruficapillus B 3ª carnivoro florestal 

35 Glaucidium brasilianum B 3ª carnivoro florestal 

36 Glaucis hirsutus C 1ª nectarívoro florestal 

37 Manacus manacus C 1ª frugívoro florestal 

38 Manacus manacus C 1ª frugívoro florestal 

39 Manacus manacus C 2ª frugívoro florestal 

40 Manacus manacus C 3ª frugívoro florestal 

41 Manacus manacus D 1ª frugívoro florestal 

42 Manacus manacus D 1ª frugívoro florestal 

43 Euphonia xanthogaster D 2ª frugívoro florestal 

44 Hemitriccus orbitatus D 2ª insetívoro florestal 

45 Manacus manacus D 2ª frugívoro florestal 

46 Manacus manacus D 2ª frugívoro florestal 

47 Geotrygon montana E 1ª gra_fru aberta 
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48 Geotrygon montana E 1ª gra_fru aberta 

49 Geotrygon montana E 1ª gra_fru aberta 

50 Leptopogon amaurocephalus E 1ª insetívoro florestal 

51 Manacus manacus E 1ª frugívoro florestal 

52 Manacus manacus E 1ª frugívoro florestal 

53 Manacus manacus E 1ª frugívoro florestal 

54 Manacus manacus E 1ª frugívoro florestal 

55 Manacus manacus F 1ª frugívoro florestal 

56 Myrmotherula axillaris F 1ª insetívoro florestal 

57 Manacus manacus F 2ª frugívoro florestal 

58 Leptopogon amaurocephalus G 1ª insetívoro florestal 

59 Manacus manacus G 1ª frugívoro florestal 

60 Manacus manacus G 1ª frugívoro florestal 

61 Manacus manacus G 1ª frugívoro florestal 

62 Mionectes oleagineus G 1ª onívoro florestal 

63 Mionectes oleagineus G 1ª onívoro florestal 

64 Mionectes oleagineus G 1ª onívoro florestal 

65 Mionectes oleagineus G 3ª onívoro florestal 

66 Amazilia versicolor H 1ª nectarívoro florestal 

67 Euphonia violacea H 1ª onívoro aberta 

68 Lanio melanops H 1ª insetívoro centro de fragmento 

69 Leptopogon amaurocephalus H 1ª insetívoro florestal 

70 Mionectes oleagineus H 1ª onívoro florestal 

71 Mionectes oleagineus H 1ª onívoro florestal 

72 Mionectes oleagineus H 1ª onívoro florestal 

73 Stelgidopteryx ruficollis H 1ª insetívoro aberta 
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74 Stelgidopteryx ruficollis H 1ª insetívoro aberta 

75 Thalurania glaucopis H 1ª nectarívoro florestal 

76 Thalurania glaucopis H 1ª nectarívoro florestal 

77 Turdus flavipes H 1ª onívoro florestal 

78 Baryphthengus ruficapillus H 2ª carnivoro florestal 

79 Manacus manacus I 1ª frugívoro florestal 

80 Manacus manacus I 1ª frugívoro florestal 

81 Manacus manacus I 1ª frugívoro florestal 

82 Manacus manacus I 1ª frugívoro florestal 

83 Tachyphonus coronatus I 1ª onívoro florestal 

84 Tachyphonus coronatus I 1ª onívoro florestal 

85 Lanio melanops I 2ª insetívoro centro de fragmento 

86 Manacus manacus I 2ª frugívoro florestal 

87 Turdus albicollis I 3ª onívoro florestal 

88 Manacus manacus J 1ª frugívoro florestal 

89 Manacus manacus J 1ª frugívoro florestal 

90 Manacus manacus J 1ª frugívoro florestal 

91 Manacus manacus J 1ª frugívoro florestal 

92 Manacus manacus J 1ª frugívoro florestal 

93 Manacus manacus J 1ª frugívoro florestal 

94 Manacus manacus J 1ª frugívoro florestal 

95 Manacus manacus J 1ª frugívoro florestal 

96 Manacus manacus J 1ª frugívoro florestal 

97 Manacus manacus J 1ª frugívoro florestal 

98 Glaucidium brasilianum J 2ª carnivoro florestal 

99 Manacus manacus J 2ª frugívoro florestal 
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100 Eupetomena macroura L 1ª nectarívoro florestal 

101 Glaucis hirsutus L 1ª nectarívoro florestal 

102 Geotrygon montana L 1ª gra_fru aberta 

103 Hemitriccus orbitatus L 1ª insetívoro florestal 

104 Manacus manacus L 1ª frugívoro florestal 

105 Mionectes oleagineus L 1ª onívoro florestal 

106 Ramphocelus bresilius L 1ª frugívoro aberta 

107 Baryphthengus ruficapillus L 2ª carnivoro florestal 

108 Manacus manacus L 2ª frugívoro florestal 

109 Hemitriccus orbitatus L 3ª insetívoro florestal 

110 Hemitriccus orbitatus L 3ª insetívoro florestal 

111 Leptopogon amaurocephalus L 3ª insetívoro florestal 

112 Manacus manacus L 3ª frugívoro florestal 

113 Manacus manacus L 3ª frugívoro florestal 

114 Manacus manacus L 3ª frugívoro florestal 

115 Mionectes oleagineus L 3ª onívoro florestal 

116 Phaetornis sp. L 3ª nectarívoro florestal 

117 Xiphorhynchus fuscus L 3ª insetívoro florestal 

118 Hemithraupis flavicollis M 1ª insetívoro florestal 

119 Manacus manacus M 1ª frugívoro florestal 

120 Manacus manacus M 1ª frugívoro florestal 

121 Picumnus cirratus  M 1ª insetívoro florestal 

122 Tangara sayaca M 1ª onívoro aberta 

123 Thalurania glaucopis M 1ª nectarívoro florestal 

124 Dendrocincla turdina M 2ª insetívoro centro de fragmento 

125 Dendrocincla turdina M 2ª insetívoro centro de fragmento 
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126 Glaucis hirsutus M 2ª nectarívoro florestal 

127 Hemitriccus orbitatus M 2ª insetívoro florestal 

128 Hemitriccus orbitatus M 2ª insetívoro florestal 

129 Manacus manacus M 2ª frugívoro florestal 

130 Manacus manacus M 2ª frugívoro florestal 

131 Manacus manacus M 2ª frugívoro florestal 

132 Mionectes oleagineus M 2ª onívoro florestal 

133 Mionectes oleagineus M 2ª onívoro florestal 

134 Mionectes oleagineus M 2ª onívoro florestal 

135 Florisuga fusca M 3ª nectarívoro florestal 

136 Hylocharis cyanus M 3ª nectarívoro florestal 

137 Manacus manacus M 3ª frugívoro florestal 

138 Manacus manacus M 3ª frugívoro florestal 

139 Manacus manacus M 3ª frugívoro florestal 

140 Mionectes oleagineus M 3ª onívoro florestal 

141 Myrmotherula unicolor M 3ª insetívoro florestal 
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 As espécies de aves foram separadas pelo tipo habitat que ocupam na 

área amostrada, definindo-se três tipos de habitat – espécies de aves de área 

aberta, de área florestal e espécies de interior de floresta. Destaca-se a baixa 

presença de espécies de interior de floresta, 03 das 36 espécies no total da 

amostragem, sendo elas a Dendrocincla turdina (arapaçu-liso, Figura 7), 

Xiphorhynchus fuscus (arapaçu-rajado, Figura 8), e o Trichothraupis melanops, 

também conhecido pelo antigo nome Lanio melanops (tié-de-topete, Figura 9). 

Igualmente se realça o domínio das espécies florestais generalistas – 27 

espécies, com 88% da abundância total de indivíduos amostrados (Figura 10). 

 

 

Figura 7- Dendrocincla 

turdina 

 

Figura 8 - Xiphorhynchus fuscus. 

 

Figura 9 - Trichothraupis melanops. 
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Figura 10 - Padrão de distribuição dos indivíduos pelo hábito de vida, com sua abundância e 

riqueza. 

 

3.1 DIVERSIDADE 

 

 Primeiramente realizamos a relação dos índices de diversidade e 

equitabilidade com a principal variável deste estudo, o efeito de borda. Nas 

duas correspondências, o efeito de borda influencia nos índices de diversidade 

e equitabilidade. No índice de Shannon, a curva de tendência nos mostra uma 

relação negativa com o efeito de borda, quanto maior o efeito de borda menor a 

diversidade encontrada nos fragmentos (Figura 11). 
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Figura 11 - Diversidade de Shannon relacionado com o efeito de borda, para cada um dos 12 
fragmentos amostrados (♦), retirou-se o fragmento 11 por não apresentar riqueza. Adicionado linha 

de tendência linear. 

 

3.2 EQUITABILIDADE 

 

 A equitabilidade nos mostra uma relação linear do efeito de borda sobre 

o índice de Pielou’s, menos acentuada que o índice de Shannon (Figura 12). 

Se tirarmos o fragmento 14, a equitabilidade demonstraria certa linearidade, 

outras variáveis da paisagem também foram testadas com o índice de Pielou’s, 

não demonstrando relação clara. Essa relação também se desenvolve de 

maneira igualmente exploratória, nas análises a seguir testa-se o efeito de 

borda e a riqueza dos fragmentos de maneira mais significativa. 

 



45 

 

Figura 12 - Equitabilidade relacionada com o efeito de borda, através do índice de Pielou’s, para 

cada um dos 12 fragmentos amostrados (♦), retirou-se o fragmento 11 por não apresentar riqueza. 

 

3.3 RIQUEZA 36 spp. x PAISAGEM - 1ª SELEÇÃO DE MODELOS  

 

 Na primeira seleção de modelos, o efeito de borda teve o maior poder 

explicativo da riqueza observada, com 50,9% do peso explicativo, 

negativamente. Quanto maior o efeito de borda, menor a riqueza apresentada 

em cada fragmento, com um total de 36 espécies amostradas nos 12 

fragmentos com riqueza, já que um fragmento não teve captura (Figura 13). 

 

ÍNDICE DE PIELOU’S 
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Figura 13 - Modelo com maior peso explicativo para riqueza geral de aves, efeito de borda 
logarimitimizado, selecionado pelo critério de AIC. Os pontos (●) representam os fragmentos com 

riqueza.  

 

 A ação da variável área, ou tamanho dos fragmentos, influencia 

positivamente a predição riqueza dos fragmentos, de modo que maior o 

fragmento, mais ampla sua riqueza apresentou-se, porém com uma menor 

relação e peso de explicação (Tabela 4). Os modelos DAC; I; A + DAC; P; estão 

abaixo do modelo nulo e não tem poder de explicação. 

 

Tabela 4 - Riqueza geral das espécies em relação ao efeito de borda (B, em log), distância da área 

continua (DAC), perímetro (P), isolamento (I), área (A, em log). 

Modelos 

classificados 

por  AICc(x) 

B A DAC I P df AICc Delta Peso 

B 
-2,805     2 65,7 0,00 

0,509 

A 
 1,247    2 68,7 3,00 

0,114 

B + DAC 
-2,551  -0,027   3 69,1 3,38 

0,094 

B + I 
-2,628   0,001  3 69,1 3,45 

0,091 

A + I 
 1,378  0,002  3 70,3 4,62 

0,050 
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Modelos 

classificados 

por  AICc(x) 

B A DAC I P df AICc Delta Peso 

Nulo      
1 

70,5 4,77 
0,047 

DAC 
  -0,073   2 71,0 5,29 

0,036 

I 
   0,002  2 71,7 6,06 

0,025 

A + DAC 
 1,072 -0,030   3 72,0 6,36 

0,021 

P 
    0,012 2 73,0 7,33 

0,013 

 

3.4 RIQUEZA INSETÍVOROS x PAISAGEM - 2ª SELEÇÃO DE MODELOS 

 

 Na segunda seleção de modelos, selecionamos a riqueza de espécies 

insetívoras, representadas por 15 espécies das 36 amostradas, confrontando 

com as mesmas variáveis da paisagem. O modelo em função da variável área 

(A) possui maior peso de explicação, apresentando 38% de correlação com a 

riqueza de insetívoros, seguida de efeito de borda com 19% de explicação 

(Tabela 5, Figura 16). As variáveis DAC; P; B + DAC; B + I; estão todas abaixo 

do efeito nulo, logo não tem representatividade significativa. 

 

Tabela 5 - Riqueza de espécies insetívoras x efeito de borda (B) x distância da área continua (DAC) 

x perímetro (P) x isolamento (I) x área (A). 

Modelos 

classificados 

por  AICc(x) 

B A DAC I P df AICc Delta Peso 

A 
 2,437    2 44,2 0,00 

0,385 
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B 

 
-3,744     2 45,5 1,35 

0,196 

A + I 
 2,706  0,002  3 47,1 2,95 

0,088 

A + DAC 
 2,188 -0,050   3 47,6 3,42 

0,070 

Nulo 
   

 
 1 47,6 3,45 

0,069 

DAC 
  

-0,134 
  

2 
47,9 3,77 

0,058 

P    
 

0,042 2 48,5 4,38 
0,043 

B + DAC 

-3,081  -0,071  
 

3 48,6 4,41 
0,042 

B + I 

-3,925  
 

-0,001  3 49,1 4,96 
0,032 

I    0,001  
2 

50,3 6,17 
0,018 

 

Na Figura 14 (a), visualiza-se a ação da variável área (a) correlacionada com a 

variável predidora riqueza de insetos, quanto maior a àrea maior será a riqueza 

de insetívoros, corroborando com resultados de outro estudo que insetívoros 

são mais sensíveis ao ambiente (Banks-Leite et al. 2010). De acordo com a 

primeira seleção de modelos, a variável efeito de borda, nesta segunda 

seleção, também relaciona-se negativamente com a riqueza de insetívoros, 

Figura 14 (b), diminuindo a riqueza conforme o seu aumento gradual. 
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Figura 14 - Dois modelos com maior peso explicativo para riqueza de insetívoros, área (log) e 
efeito de borda (log), selecionados pelo critério AIC. Os pontos (●) representam os fragmentos 

com riqueza. 

 

 A comunidade de aves capturadas foi separada em 04 guildas, os 

frugívoros (onde incluímos granívoros e nectarívoros); os carnívoros; os 

insetívoros e os onívoros. Procurando avaliar-se a composição das espécies, 

examinamos a existência de algum padrão das variáveis da paisagem área e 

borda, relacionado-as com a guilda destacada na seleção de modelos, os 

insetívoros. Apesar de a área possuir o maior peso explicativo da seleção, na  

Figura 15, os insetívoros não acompanham o crescimento gradual dos 

fragmentos, organizados em escala de tamanho (área). 
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Figura 15 - Riqueza de guildas alimentares das aves apresentadas em cada fragmento - eixo Y(A), 
linha tracejada representa o tamanho dos fragmentos (área em hectares) – eixo Y(B), fragmentos 

ordenados da menor à maior área – eixo X. 

 

 Ao contrário da área, o efeito de borda confirma a relação negativa com 

riqueza de insetívoros. Corroborando com a primeira seleção de modelos e as 

análises seguintes, apesar de possuir um peso explicativo menor de 19% 

(Figura 16). 
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Figura 16 – Riqueza de guildas alimentares das aves, apresentadas em cada fragmento - eixo Y(A), 

linha pontilhada representa o efeito de borda nos fragmentos – eixo Y(B), fragmentos ordenados 

do menor efeito de borda ao maior – eixo X. 

 

3.5 RIQUEZA ONÍVOROS x PAISAGEM 3ª SELEÇÃO DE MODELOS 

 

 Na terceira seleção, utilizou-se a riqueza de onívoros, representada por 

9 das 36 espécies amostradas. O modelo nulo tem o maior poder de predição 

nesta seleção com quase 36% de explicação, apesar da segunda variável ser 

um segundo modelo escolhido. Com um delta AIC menor que 2, efeito de borda 

entra na seleção, no entanto, o modelo nulo tem maior peso(Tabela 6). 
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Tabela 6 - Riqueza de espécies onívoras x  efeito de borda (B, em log) x distância da área continua 

(DAC) x perímetro (P) x isolamento (I) x área (A, em log). 

Modelos 

classificados 

por  AICc(x) 

B A DAC I P df AICc Delta Peso 

Nulo  
  

      1 37,0 0,00 
0,358 

B 
-2,072   

   
  

2 38,5 1,53 
0,167 

I 
  

   
-0,001 

  2 39,6 2,62 
0,096 

DAC 

   
0,035  

    2 39,7 2,72 
0,092 

A 
  0,359   

   
2 

39,8 2,80 
0,088 

P     
  

 -0,002 2 39,9 2,93 
0,083 

B + DAC 
-2,849   

0,078   
  

3 41,2 4,28 
0,042 

B + I 

-2,548   
-0,002 

  3 41,4 4,43 
0,039 

A + DAC 
  0,850 

0,072  
  

3 42,8 5,85 
0,019 

A +I  
0,339  

-0,001   
3 

43,1 6,16 
0,016 

 

3.6 ABUNDÂNCIA DE Manacus manacus x PAISAGEM 4ª SELEÇÃO DE 

MODELOS 

 

 Realizamos uma quarta seleção, utilizando neste modo a abundância de 

uma única espécie, a mais abundante Manacus manacus, com 63 indivíduos 

de um total de 141. Novamente, o modelo nulo tem o maior peso explicativo, 

com 29% de correlação (Tabela 7). Apesar disso, outros 3 modelos entrariam 

na seleção pelo seu delta AIC<2, são efeito de borda (B), distância da área 
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contínua (DAC) e tamanho dos fragmentos (A) respectivamente, destacando-se 

o efeito de borda com um peso de explicativo de 20%. 

 

Tabela 7 - Abundância da espécie Manacus manacus x efeito deborda (B, em log) x distância da 

área continua (DAC) x perímetro (P) x isolamento (I) x área (A, em log). 

Modelos 

classificados 

por  AICc(x) 

B A DAC I P df AICc Delta Peso 

Nulo  
  

      1 70,3 0,00 
0,291 

B 
-1,593   

   
  

2 71,0 0,70 
0,205 

DAC 
    -0,054      2 72,0 1,69 

0,125 

A 
  0,6131 

  
    2 72,2 1,86 

0,115 

P 
        0,012 2 72,9 2,57 

0,081 

I 
    

  
0,031    2 73,3 2,93 

0,067 

B + DAC 
-1,320   -0,032     3 74,3 3,97 

0,040 

B + I 
-1,709   

  
-0,623   3 74,6 4,23 

0,035 

A + DAC  
0,3758 

-0,039     3 75,4 5,06 
0,023 

A + I  
0,6148  0,077  

3 
75,9 5,53 

0,018 

 

3.7 COMPOSIÇÃO DAS ESPÉCIES - RDA 36 spp. 

 

 Confrontamos a abundância das espécies nos fragmentos florestais com 

as variáveis da paisagem, identificando o eixo 1 (RDA1) com quase 80% de 

explicação sobre a composição das espécies, somados com o eixo 2 (RDA2), 

totalizam um montante de 90% de interpretação da composição das espécies 
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(Tabela 8). Mais uma vez, a variável que desponta é o efeito de borda (b), 

delineando a maior pontuação dos dois eixos da RDA para composição das 

espécies. Na espécie mais abundante Manacus manacus a relação é negativa 

(Figura 17).  

 

Tabela 8 - Análise de redundância com 36 espécies de aves, autovalores dos dois eixos principais 

para a composição das espécies de aves. 

Autovalores restritos acumulados e 

escores das variáveis nos eixos: 
RDA1 RDA2 

Autovalores 11,434 1,6668 

Proporção explicada 0,791 0,1153 

Acumulativo 0,791 0,9062 

b 0,4629 0,84637 

dac 0,36522 0,17 

peri 0,08942 0,44123 

isol -0,05366 -0,17518 

a -0,29261 0,07298 

Manacus manacus -2,763 -0,027 
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Figura 17 - Análise de redundância (RDA) para a composição das 36 espécies de aves, 

relacionado-as com variáveis da paisagem. 

 

3.8 COMPOSIÇÃO DAS ESPÉCIES – RDA 34 spp. 

 

 Em uma segunda análise de redundância, retiramos as duas espécies 

mais abundantes – Manacus manacus e Mionectes oleagineus. Nesta análise, 

procuramos desobstruir as demais espécies com abundâncias de 01 e 02 

indivíduos em toda amostragem. As variáveis explicativas se alteram em 

comparação à primeira análise, nesta o isolamento dos fragmentos (isol) e seu 

tamanho (a) têm a maior pontuação para explicação da composição das 34 

espécies (Tabela 9 e Figura 18). No entanto, se somarmos as abundâncias das 
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duas espécies retiradas, obtemos mais da metade dos indivíduos capturados, 

78 de um total de 141 indivíduos.  

 

Tabela 9 - Análise de redundância com 34 espécies de aves, autovalores dos dois eixos principais 

para a composição das espécies de aves. 

Autovalores restritos acumulados e 

escores das variáveis nos eixos: 
RDA1 RDA2 

Autovalores 
0,8742 

0,783 

Proporção explicada 
0,3794 

0,3399 

Acumulativo 
0,3794 

0,7193 

Isolamento 
0,7225 -0,5136 

Efeito de Borda 
-0,1201 0,6777 

Ditância da Área Contínua  
-0,2573 0,8283 

Perímetro 
-0,5057 -0,1948 

Área 
-0,5406 -0,5857 
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Figura 18 - Análise de redundância (RDA) para a composição das 34 espécies de aves, excluindo 2 

spp., relacionado-as com variáveis da paisagem. 

 

3.9 DIFERENÇAS ENTRE BORDA, PARTE INTERMEDIÁRIA E CENTRO 

DO FRAGMENTO 

 

 Nesta análise, os dados de riqueza foram separados em “linhas”, 

avaliados em uma ANOVA em blocos, comparando as diferenças de riqueza 

entre linhas dentro de cada fragmento, tratando cada fragmento como um 

bloco, separados em linha 1 – borda, linha 2- parte intermediária, e linha 3 – 

centro do fragmento. Existe diferença significativa entre as linhas, o valor de 

p<0,01 (Tabela 10 e Figura 19). Para verificar a diferença entre as linhas, 

realizou-se um PósHoc de TukeyHSD no programa R, confirmando a diferença 
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significativa entre a borda e as demais linhas, não havendo diferença entre a 

parte intermediária e o centro dos fragmentos (Tabela 11). 

 

Tabela 10 - Resumo da Anova em blocos, correlacionando a riqueza entre as linhas e os 12 

fragmentos que têm riqueza. 

Resumo Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 

Fragmentos 11 73.64 6.694 2.136 0.06247 

Linhas 2 39,06 19,528 6,231 0,00718 

Residuals 22 68,94 3,134   

 

Tabela 11 - Análise de PósHoc no programa R, diferenças entre linhas. 

PosHoc Linhas Diff LWR UPR P Adj 

linha2-linha1 -1,917 -3,732 -0,101 0,037 

linha3-linha1 -2,417 -4,232 -0,601 0,008 

linha3-linha2 -0,500 -2,315 1,315 0,771 
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Figura 19 - Diferença da riqueza entre as linhas, LS médias,. efeito atual: F (2, 22) = 6,2313, 

p=0,0718. As barras verticais representam intervalos de confiança de 0,95. 

 

3.10 ORDENAÇÃO DAS VARIÁVEIS AMBIENTAIS 

 

 Na análise de componentes principais (PCA), buscou-se encontrar eixos 

que explicassem a variação das variáveis ambientais, com a finalidade ordenar 

e minimizar a quantidade de variáveis nas análises. Os resultados mostraram a 

presença de 20 eixos para explicação das variáveis ativas (Figura 19 e Figura 

20), somente no 11º eixo que atingiríamos 90% de explicação. Deste modo, 

não conseguimos diminuir a quantidade de variáveis ambientais, nem 

diminuímos as mesmas em dois eixos. Aparentemente, elas variam 

independentemente uma das outras (Figura 20). 
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Tabela 12 – Resumo da PCA, com 2 componentes, 15,97% de soma de quadrados tem sido 

explicada por todos os componentes extraídos.  

Comp R²X 
R²X 

(Cumul.) 
Eigenv. Q² 

Q² 

(Cumul.) 
Significance Iterations 

1 0,078 0,078 4,711 -0,090 -0,090 S 12 

2 0,081 0,159 4,912 -0,086 -0,184 desconhecida 19 

 

Tabela 13 - Autovalores da matriz de correlação, e estatísticas relacionadas a apenas variáveis 

ativas . 

Nº do eixo Autovalor % Total variança Cumulativo % 

1 3,928 19,642 19,6 

2 2,760 13,804 33,4 

3 2,344 11,722 45,2 

4 2,101 10,506 55,7 

5 1,498 7,489 63,2 

6 1,191 5,954 69,1 

7 1,099 5,497 74,6 

8 1,069 5,348 80,0 

9 0,938 4,694 84,7 

10 0,767 3,838 88,5 

11 0,596 2,984 91,5 

12 0,510 2,551 94,0 

13 0,352 1,762 95,8 

14 0,272 1,364 97,2 

15 0,209 1,045 98,2 

16 0,149 0,745 99,0 
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Nº do eixo Autovalor % Total variança Cumulativo % 

17 0,107 0,534 99,5 

18 0,058 0,290 99,8 

19 0,032 0,162 99,9 

20 0,011 0,058 100,0 

 

 

Figura 20 - Projeção das variáveis sobre o fator-plano (1 x 2), variáveis ativas (○) e suplementares 

(□), eixo X é o primeiro eixo de explicação com 19,64%. eixo Y é o segundo com 13,80% 
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3.11 CORRELAÇÃO DAS VARIÁVEIS AMBIENTAIS 

 

 Mesmo com esses resultados, para ter-se maior certeza, realizou-se 

outro teste de correlação simples e uma correlação de Spearman ou 

“Spearman Rank Order Correlations”, testes não paramétricos que buscam a 

correlação entre variáveis com significância de p<0,5. Apesar de algumas 

variáveis apresentarem correlação, o valor de rS de Spearman das correlações 

não ultrapassou 0,5 de explicação, mesmo resultado para a correlação simples 

(Tabela 14). Permitindo deste modo, refutar a correlação entre as variáveis. 
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Tabela 14 - Análise de correlação. Verificando a correlação entre as variáveis em ordem: temperatura, umidade, descrição (tipo de vegetação – mata, bambuzal e 

clareira),fabertura de dossel, sub-bosque , circunferência à altura do peito (CAP, médio, >25cm, <25cm), árvores mortas, solo, folhiço, troncos caídos, cipós e 

lianas, irís, epífitas, gramíneas, aráceas de chão, cecrópias, samambaias, outras palmeiras, plântulas, relevo, curso de água e afloramentos rochosos. 

 Temp Umid Desc Doss Sub 
CAP

m 
CAP> CAP< Clar Árvo Solo Folh Tron Cipós Iris Epíf Gram Arác Cecro Sam Palm Plânt Rele Curs Aflor 

Temp 1,00 -0,46 0,03 -0,10 -0,01 0,23 0,20 -0,21 -0,14 -0,16 -0,05 0,14 -0,25 0,07 0,24 0,16 0,09 0,31 -0,07 -0,20 0,05 -0,24 0,13 0,06 -0,44 

Umid -0,46 1,00 -0,05 -0,07 0,06 -0,08 0,13 0,30 -0,14 0,16 0,05 0,17 0,18 -0,01 -0,05 0,18 0,11 -0,13 -0,05 0,26 -0,30 0,20 -0,20 0,12 0,15 

Descr 0,03 -0,05 1,00 -0,38 0,04 -0,09 -0,06 0,02 -0,32 0,22 0,08 -0,04 -0,12 -0,28 -0,09 -0,10 0,26 -0,10 0,04 0,03 -0,15 -0,12 0,21 -0,11 -0,14 

Doss -0,10 -0,07 -0,38 1,00 0,21 0,11 0,01 0,12 0,14 -0,24 -0,31 0,16 0,21 0,19 0,02 0,12 -0,10 0,03 -0,06 -0,19 -0,07 0,11 -0,02 0,00 0,17 

Sub -0,01 0,06 0,04 0,21 1,00 -0,24 0,01 0,30 -0,03 -0,04 0,04 0,05 0,17 0,42 -0,49 0,00 0,22 0,02 -0,12 -0,04 0,02 0,35 -0,20 0,08 -0,22 

CAP

m 
0,23 -0,08 -0,09 0,11 -0,24 1,00 0,21 -0,34 -0,21 0,04 -0,12 0,28 -0,15 -0,01 0,28 0,43 -0,09 0,09 -0,10 -0,12 0,00 -0,31 0,23 0,25 0,15 

CAP> 0,20 0,13 -0,06 0,01 0,01 0,21 1,00 0,23 -0,06 0,01 0,35 0,21 -0,07 -0,02 0,18 0,14 0,04 0,08 -0,01 -0,05 0,12 0,14 0,06 0,23 0,00 

CAP< -0,21 0,30 0,02 0,12 0,30 -0,34 0,23 1,00 0,00 0,13 0,11 0,14 0,43 0,06 -0,11 -0,07 0,10 -0,09 -0,14 0,15 -0,10 0,39 -0,01 -0,14 -0,14 

Clar -0,14 -0,14 -0,32 0,14 -0,03 -0,21 -0,06 0,00 1,00 -0,13 0,03 -0,12 0,04 0,00 0,06 -0,12 -0,49 -0,28 -0,23 -0,38 0,19 -0,06 0,03 -0,13 0,14 

Árvo -0,16 0,16 0,22 -0,24 -0,04 0,04 0,01 0,13 -0,13 1,00 0,23 -0,01 0,26 -0,02 0,06 0,01 0,05 0,23 0,14 -0,07 -0,14 0,15 0,06 0,14 -0,04 

Solo -0,05 0,05 0,08 -0,31 0,04 -0,12 0,35 0,11 0,03 0,23 1,00 -0,02 -0,22 -0,14 -0,08 0,07 -0,04 0,03 -0,12 -0,04 0,30 0,13 -0,03 0,20 -0,14 

Folh 0,14 0,17 -0,04 0,16 0,05 0,28 0,21 0,14 -0,12 -0,01 -0,02 1,00 0,09 0,18 0,15 0,43 -0,08 0,03 -0,18 -0,04 -0,15 -0,13 0,18 0,04 -0,18 

Tron -0,25 0,18 -0,12 0,21 0,17 -0,15 -0,07 0,43 0,04 0,26 -0,22 0,09 1,00 0,25 -0,04 -0,06 -0,03 -0,06 -0,02 0,03 -0,10 0,23 -0,16 -0,14 -0,04 

Cipós 0,07 -0,01 -0,28 0,19 0,42 -0,01 -0,02 0,06 0,00 -0,02 -0,14 0,18 0,25 1,00 -0,12 0,09 -0,15 0,11 0,13 -0,04 -0,19 0,20 -0,05 0,13 -0,08 
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 Temp Umid Desc Doss Sub 
CAP

m 
CAP> CAP< Clar Árvo Solo Folh Tron Cipós Iris Epíf Gram Arác Cecro Sam Palm Plânt Rele Curs Aflor 

Iris 0,24 -0,05 -0,09 0,02 -0,49 0,28 0,18 -0,11 0,06 0,06 -0,08 0,15 -0,04 -0,12 1,00 -0,09 -0,19 0,05 -0,09 -0,23 -0,08 -0,29 0,32 0,05 0,07 

Epíf 0,16 0,18 -0,10 0,12 0,00 0,43 0,14 -0,07 -0,12 0,01 0,07 0,43 -0,06 0,09 -0,09 1,00 -0,13 0,03 -0,09 0,12 -0,15 -0,17 0,04 0,08 -0,04 

Gram 0,09 0,11 0,26 -0,10 0,22 -0,09 0,04 0,10 -0,49 0,05 -0,04 -0,08 -0,03 -0,15 -0,19 -0,13 1,00 0,03 -0,11 0,27 -0,06 0,50 -0,18 -0,06 -0,31 

Arác 0,31 -0,13 -0,10 0,03 0,02 0,09 0,08 -0,09 -0,28 0,23 0,03 0,03 -0,06 0,11 0,05 0,03 0,03 1,00 0,31 0,01 -0,13 0,02 -0,14 0,20 -0,22 

Cecro -0,07 -0,05 0,04 -0,06 -0,12 -0,10 -0,01 -0,14 -0,23 0,14 -0,12 -0,18 -0,02 0,13 -0,09 -0,09 -0,11 0,31 1,00 -0,12 -0,14 -0,06 -0,21 0,15 0,22 

Sama -0,20 0,26 0,03 -0,19 -0,04 -0,12 -0,05 0,15 -0,38 -0,07 -0,04 -0,04 0,03 -0,04 -0,23 0,12 0,27 0,01 -0,12 1,00 -0,13 0,10 0,06 0,03 -0,04 

Palm 0,05 -0,30 -0,15 -0,07 0,02 0,00 0,12 -0,10 0,19 -0,14 0,30 -0,15 -0,10 -0,19 -0,08 -0,15 -0,06 -0,13 -0,14 -0,13 1,00 -0,06 -0,16 -0,18 0,03 

Plânt -0,24 0,20 -0,12 0,11 0,35 -0,31 0,14 0,39 -0,06 0,15 0,13 -0,13 0,23 0,20 -0,29 -0,17 0,50 0,02 -0,06 0,10 -0,06 1,00 -0,19 -0,04 -0,22 

Rele 0,13 -0,20 0,21 -0,02 -0,20 0,23 0,06 -0,01 0,03 0,06 -0,03 0,18 -0,16 -0,05 0,32 0,04 -0,18 -0,14 -0,21 0,06 -0,16 -0,19 1,00 -0,04 -0,09 

Curs 0,06 0,12 -0,11 0,00 0,08 0,25 0,23 -0,14 -0,13 0,14 0,20 0,04 -0,14 0,13 0,05 0,08 -0,06 0,20 0,15 0,03 -0,18 -0,04 -0,04 1,00 0,23 

Aflor -0,44 0,15 -0,14 0,17 -0,22 0,15 0,00 -0,14 0,14 -0,04 -0,14 -0,18 -0,04 -0,08 0,07 -0,04 -0,31 -0,22 0,22 -0,04 0,03 -0,22 -0,09 0,23 1,00 
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3.12 VARIÁVEIS AMBIENTAIS 

 

 Após a verificação de nenhuma correlação significativa entre as 

variáveis ambientais, realizou-se uma análise de discriminante com todas 

variáveis ambientais, tentando-se determinar quais variáveis discriminam as 

linhas dos fragmentos, linha 1 (borda), linha 2 (parte intermediária) e linha 3 

(centro do fragmento). Na primeira análise todas as 25 variáveis ambientais 

foram utilizadas, tendo p=0,263, F=8,624. Apesar da função discriminante 

encontrada não ser significativa, a função discriminante classifica corretamente 

os pontos, as variáveis que estão na função são importantes e de fato 

discriminam os pontos. Foram selecionadas todas variáveis com o p≤0,26, 

obtendo-se desta maneira 07 variáveis ambientais. Realizando nova análise de 

discriminante com as 07 variáveis, conseguimos um p=0.005 para a análise 

geral, apesar de satisfatoriamente significativo, as variáveis ambientais não têm 

uma boa classificação, resultando em erros de classificação (Tabela 15).  

 

Tabela 15 - Classificação dos pontos de amostragem nas três linha de cada fragmento segundo a 

função discriminante com 07 variáveis ambientais. Coluna 1: Linhas onde foram medidos os 

pontos. Linha 1: Linhas onde classificados os pontos pela função discriminante 

 1 2 3 

1 10 3 0 

2 3 7 3 

3 1 5 7 

 

 Procurando explicar melhor a classificação entre os dados, 

selecionamos as variáveis p≤0,5, elegendo 10 variáveis ambientais que 

possam explanar as diferenças entre as amostras (Tabela 16). Posteriormente, 
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no mesmo objetivo elegemos as variáveis com p≤0,69, sendo 16 variáveis 

eleitas nesta análise (Tabela 17) 

 

Tabela 16 - Classificação dos pontos de amostragem nas três linha de cada fragmento segundo a 

função discriminante com 10 variáveis ambientais. Coluna 1: Linhas onde foram medidos os 

pontos. Linha 1: Linhas onde classificados os pontos pela função discriminante 

 1 2 3 

1 9 1 0 

2 1 5 2 

3 0 3 6 

 

Tabela 17 - Classificação dos pontos  de amostragem nas três linha de cada fragmento segundo a 

função discriminante com 16 variáveis ambientais. Coluna 1: Linhas onde foram medidos os 

pontos. Linha 1: Linhas onde classificados os pontos pela função discriminanteAnálise de 

discriminante com 16 variáveis ambientais. 

 1 2 3 

1 9 1 0 

2 1 5 2 

3 0 3 6 

 

Como a classificação das análises manteve uma mescla das amostras entre as 

redes e ainda manteve as análises com significância, avançamos em uma 

última análise com p≤0,9 das variáveis, preservando 20 variáveis ambientais, 

de um total de 25. Esta análise de discriminante apresentou um p=0,017 do 

teste, com uma excelente classificação das amostras nas suas linhas, sem 

nenhuma divergência (Tabela 18). 
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Tabela 18 - Classificação dos pontos  de amostragem nas três linha de cada fragmento segundo a 

função discriminante com 20 variáveis ambientais. Coluna 1: Linhas onde foram medidos os 

pontos. Linha 1: Linhas onde classificados os pontos pela função discriminante. 

 1 2 3 

1 10 0 0 

2 0 8 0 

3 0 0 9 

 

A proporção dos eixos resposta explicaram no primeiro eixo LD1=0.9847, ou 

98,5% da variação entre as amostras, LD2= 0.0153, com pouco mais de 1% 

das amostras (Tabela 19). Separando nitidamente as linhas 1 das demais 

linhas 2 e 3, tendo resultado similar à ANOVA em blocos, conforme Figura 19. 

No entanto, apesar de separar as linhas 2 e 3 na classificação, nos eixos 

resposta não há tanta diferença entre as linhas 2 e 3 (Figura 21). 
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Figura 21 - Eixos resposta da análise de discriminante, com 20 variáveis. 

 

Tabela 19 - Variáveis ambientais com os seus valores individuais para os eixos LD1=0.9847, e LD2= 
0.0153. 

 VARIÁVEL LD1 LD2 

1 Relevo 0,157 -0,251 

2 Dossel 0,152 -0,662 

3 Solo 0,103 0,081 

4 CAP maior de 25cm 0,096 -0,052 

5 Temperatura 0,031 -0,187 

6 Troncos caídos 0,026 -0,202 

7 Umidade 0,007 -0,031 

8 Aráceas de chão 0,000 0,007 
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9 Plântulas -0,001 0,002 

10 Samambaias -0,001 0,000 

11 Distância da clareira -0,006 0,009 

12 Palmeiras -0,018 -0,061 

13 Folhiço -0,024 0,315 

14 Afloramentos rochosos -0,058 -0,014 

15 Epífitas -0,058 0,036 

16 Irís -0,079 0,144 

17 Curso de água -0,188 -0,395 

18 Cecrópias -0,231 0,268 

19 Sub-bosque -0,404 -0,133 

20 Gramíneas -0,816 -0,204 

 

 As variáveis gramíneas, desenvolvimento de sub-boque e cecrópias, 

estão intrinsecamente relacionadas ao efeito de borda por serem variáveis 

muito presentes em de clareiras ou áreas abertas, sendo associadas  

negativamente no gráfico, junto à borda. No entanto, as variáveis relevo e 

fechamento de dossel estão relacionadas com a parte intermediária e central 

do fragmento, positivamente (Figura 21).  

 Foram encontrados valores mais significativos que a análise 

apresentada com 20 variáveis abióticas, porém o “ajustamento” dos dados 

desta análise explicou melhor a diferença entre as linhas. Segundo Gotelli 

(2011), a análise de discriminante parte do pressuposto que existam 

agrupamentos entre as variáveis ambientais, isso foi comprovado através da 

ANOVA em blocos que mostrou diferença significativa entre a borda e demais 

distâncias – intermediária e centro do fragmento. 
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4 DISCUSSÃO 

 

 Este trabalho comprova a importância do efeito de borda como o agente 

mais importante atuante na paisagem de fragmentos de Mata Atlântica sobre a 

composição e riqueza de espécies de aves. Corroborando com o principal 

efeito e objetivo principal deste estudo, Pardini et al. (2009) indica igualmente 

que o efeito de borda demonstra ser o mais importante processo de alteração 

de biodiversidade em remanescentes florestais no sul da Bahia, avaliando 

samambaias, borboletas, sapos, lagartos, morcegos, pequenos mamíferos e 

aves. O efeito de borda foi a variável com maior importância para explicar a 

riqueza total de espécies (peso de AICc) no conjunto de modelos considerados, 

com 50,9% do peso explicativo, somando com 11% do efeito da área dos 

fragmentos e mais 9% do efeito de borda associado com a distância da área 

contínua.  

 Considerando apenas a guilda de insetívoros, o tamanho dos 

fragmentos passou a ser mais importante, com 38% de peso de AICc, efeito de 

borda vindo em segundo lugar, com 19%. A guilda de insetívoros foi 

negativamente mais afetada pelo efeito de borda, com uma associação ao 

interior dos fragmentos. Esta associação dos insetívoros com florestas menos 

perturbadas, e com o interior dos fragmentos já havia sido observada em outra 

região da Mata Atlântica (Banks-Leite et al., 2010). Além da redução 

significativa na riqueza total de espécies da comunidade de aves e nas 

riquezas de guildas de insetívoros nas bordas, houve uma diminuição 

significativa da riqueza de espécies sensíveis às bordas (Banks-Leite et al., 

2010). De forma geral, espécies florestais especialistas diminuem nas bordas 

em comparação com interior dos remanescentes, independente do tamanho do 
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remanescente, enquanto o número de espécies generalistas aumenta 

gradualmente a partir do interior até a borda de pequenos remanescentes 

(Pardini et al., 2009). Entretanto, estes trabalhos anteriores identificaram o 

efeito de borda com principal fator para todas as espécies. Os resultados 

sugerem que espécies de interior de floresta, mais sensíveis à fragmentação, 

respondem mais fortemente ao tamanho dos fragmentos que a quantidade de 

borda. Afinal, a quantidade de habitat para estas espécies está mais 

diretamente relacionada ao tamanho do fragmento que à quantidade de borda. 

O reverso acontece com espécies que são favorecidas pela fragmentação, 

favorecidas pela presença do habitat de borda. Para estas, a quantidade de 

habitat está mais diretamente relacionada à quantidade de borda.  

 Como tanto a riqueza de espécies como e equitabilidade diminuem na 

borda, a diversidade de Shannon teve uma relação negativa com o efeito de 

borda. Equitabilidade e riqueza de espécies são os componentes das medidas 

de diversidade (Margurran 2013), com valores mais baixos em áreas de baixa 

equitabilidade e riqueza de espécies, como nos fragmentos da região 

estudada.  

 Existe uma interação entre os efeitos da área e de borda, a região dentro 

de um fragmento sofre não apenas pela influência da borda mais próxima, mas 

a partir do efeito somados de todas as arestas que o cercam, sendo mais 

intenso em pequenos fragmentos do que em grandes (Malcolm, 1994; Banks-

Leite et al., 2010). De fato, de acordo com as seleções de modelos (Tabela 4, 

Tabela 5, Tabela 6 e Tabela 7), as variáveis isolamento, distância da área 

contínua e perímetro dos fragmentos não influenciam a riqueza e composição 
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das espécies de aves quando analisadas sozinhas, mas passam a ser 

importantes quando combinadas em um modelo com o efeito de borda.  

 Algumas espécies de aves tendem a ser favorecidas pelas bordas de 

fragmentos, mais generalistas quanto aos hábitos alimentares, aumentando 

sua abundância e densidades desproporcionalmente a outras (Lopes & Anjos 

2006), reduzindo a equitabilidade nos fragmentos, devido a sua grande 

abundância. Destacam-se as duas espécies mais abundantes, generalistas ou 

as que preferem à borda, a rendeira Manacus manacus e o abre-asa comum, 

Mionectes oleagineus. Outras espécies são sensíveis à fragmentação, 

particularmente duas espécies de interior de floresta, o arapaçu-liso, 

Dendrocincla turdina, e tié de topete, Trichothraupis melanops, além do 

arapaçu-rajado, Xiphorhynchus fuscus, que é de matas primárias ou 

secundárias tardias. 

 A rendeira (Manacus manacus) obteve 44% da abundância total das 

amostras, esteve presente em 11 dos 13 fragmentos amostrados. Pertence a 

família Piprinae, espécies quase exclusivamente de floresta tropical, que vivem 

principalmente nas planícies abaixo de cerca de 1000m (Snow, 2004). Os 

membros do gênero Manacus sp. preferem habitar a borda das florestas, 

floresta secundária bastante recente, e tipos semelhantes de vegetação, têm 

preferência por sub-bosques, adequados para os seu “display” reprodutivo, 

chamado de “leks”, ou até mesmo preferem ambientes mais perturbados ou 

florestas mais abertas. Alimentam-se de insetos e pequenos frutos, 

especialmente as pequenas árvores nas famílias Melastomataceae e 

Rubiaceae, tendem a estar em maior abundância ao longo das bordas da 

floresta (Snow, 2004). Justificando o seu predomínio nos fragmentos 
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amostrados e concordando dom a hipótese que o efeito de borda cria 

condições e habitat subótimas para espécies de interior florestal, favorecendo a 

entrada de espécies adaptadas à borda, e não de área aberta. Um requisito 

geral para todas as rendeiras (Manacus sp.) é a disponibilidade de oferta 

durante todo o ano de pequenos frutos, sendo consideradas onívoras de borda 

(Snow, 2004), . A maioria das florestas úmidas na região Neotropical cumprem 

com este requisito, e florestas secundárias maduras, que, como a borda da 

floresta, tendem a moldar-se à locais de árvores que possuem frutos, podendo 

assegurar altas populações da espécies Manacus manacus (Snow, 2004). A 

rendeira poderia ter papel funciona semelhante a Manorina melanocephala, 

uma espécie dominante na Austrália, que limita a riqueza e a abundância de 

espécies de aves menores de 63g, como um competidor. Locais ocupados pela 

espécie possuem extensas áreas fragmentadas com amplo efeito de borda 

atuante, em média, 49% menos espécies de aves de pequeno porte estariam 

presentes nessas áreas (Thomson et al., 2015). A rendeira pode ter um papel 

semelhante em fragmentos de Mata Atlântica. 

 A segunda espécie mais abundante, o abre-asa (Mionectes oleagineus), 

também é típica de florestas de crescimento secundário e sub-bosque, mata de 

galeria, associada a bordas, clareiras adjacentes e jardins, muitas vezes ao 

longo dos córregos da floresta, também plantações com árvores de sombra 

dispersas, às vezes várias centenas de metros longe da borda da floresta 

vizinha (Fitzpatricck, 2004). 

 O arapaçu-liso, da família Dendrocolaptidae, tem uma dieta 

predominante insetívora, com registros de pequenas frutas e formigas (Marantz 

et al., 2014). Florestas úmidas de planície são o seu habitat principal, podendo 
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acompanhar a mata ciliar na região do cerrado, ocupando tanto interior de 

floresta madura, quanto florestas de crescimento secundário mais antigas, às 

vezes bordas e florestais de sub-bosque, em grande parte restrita a planícies 

tropicais, com números mais baixos na zona subtropical do sopé, até 1250 m. 

(Marantz et al., 2014). Esta espécie pode ser considerada como uma 

especialista em interior de mata, porém não apresenta fobia à luz ou alguma 

intolerância à borda da mata.  

 Apesar de não ser estritamente florestal, uma segunda espécie da 

família Dendrocolaptidae, o arapaçu-rajado, ocupa o sub-bosque denso de 

matas primárias ou secundárias tardias com mais de 20 anos de continuidade, 

a população desta espécie é apontada em declínio e extinção local em 

florestas alteradas, devido à perda de locais adequados para construção de 

seus ninhos (Marantz et al., 2014). Esta espécie não habita áreas abertas, 

matas muito degradadas ou secundárias novas e, apesar de não ser uma ave 

ameaçada, é considerada detentora de uma sensibilidade média à alteração de 

habitat (Marantz et al., 2014). A família destas duas espécies é citada em 

diversos estudos pela sua grande sensibilidade à fragmentação florestal 

(Soares & Anjos, 1999; Aleixo, 1999; Lopes & Anjos, 2006). Portanto, a pouca 

representatividade desta família indica que remanescentes florestais 

apresentam histórico de alteração ou recente fragmentação. 

 O tiê-de-topete possui como dieta principal os insetos, com registros 

frutas, sementes, coleópteros, caracóis (Pulmonata), borboletas (Lepidoptera) e 

larvas de vespa (Vespidae). (Hilty, 2004). Esta espécie é encontrada 

principalmente em bordas de floresta húmida, florestas com aberturas de luz, 
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floresta de mata ciliar, crescimento secundário em clareiras e, no sudeste do 

Brasil, fragmentos isolados tão pequenos quanto 21ha (Hilty, 2004). 

 Outro exemplo de espécie especialista que seleciona locais com uma 

cobertura maior e densidade da vegetação, no sul dos Estados Unidos, a 

galinha-de-pradaria (Tympanuchus pallidicinctus) prefere arbustos, que podem 

estar relacionados à espécies de borda. Porém a galinha-de-pradaria 

escolheria esta vegetação por evitar predadores, ou para sua termorregulação, 

logo, a seleção de habitat da espécie, parece ser mais influenciada pela 

fisionomia do que pela composição florística (Patten et al., 2005). Aves que 

apresentam uma maior especialização, como insetívoros de reboleira e de sub-

copa são mais sensíveis quanto a perturbações em seus habitats, muitas vezes 

sendo as primeiras a serem extintas em processos de fragmentação florestal 

(Anjos, 2001; Anjos, 2004; Lopes & Anjos, 2006).  

 Foi possível discriminar ambientalmente não só a borda do interior do 

fragmento, mas também a região intermediária entre borda e interior.  

Evidenciou-se a existência de microclimas, que podem ser os responsáveis 

pela ampla riqueza e abundância de aves presentes na borda. Destaca-se 

gramíneas, sub-bosque, curso de água e cecrópias como variáveis 

relacionadas à borda do fragmento, bem como, associadas à riqueza e 

abundância da rendeira. As variáveis que melhor responderam o interior e parte 

intermediária do fragmento foram relevo e abertura de dossel, justificando-se 

pela ampla inclinação da maioria dos centros de fragmentos, e fragmentos em 

um estado sucessional avançado exibiam um dossel geralmente extremamente 

fechado. No entanto, grande parte dos fragmentos não apresentou uma floresta 

secundária em recuperação, e sim, perturbada. 
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 Segundo Collin (1998), não há trabalhos publicados sobre os efeitos 

diretos de microclimas de borda sobre a reprodução das aves, daí a discussão 

de seu papel é um pouco especulativa. A velocidade do vento e a intensidade 

da luz tendem a aumentar na borda, a floresta começa a ter alteração em 

relação ao ambiente de luz a partir de 50m da borda (Patten & Smith-Patten, 

2012). Fragmentos menores que 1ha seriam completamente dominados pela 

zona de borda, ou seja, não existindo nenhuma zona de microclima interior, 

além da perda direta de habitat em uma região cada vez mais desmatada, 

alteração através do aumento da penetração de luz, pode levar ao declínio das 

populações regionais de muitas espécies de aves da floresta (Patten & Smith-

Patten, 2012). A umidade do solo afeta as espécies de plantas podem crescer 

numa área particular, essa mudança na umidade do solo irá conduzir a uma 

alteração nas espécies dominantes. (Patten & Smith-Patten, 2012). Nos 

fragmentos da Bacia do Macacu há um gradiente ambiental da borda para o 

interior, que não reduz ou desaparece a partir de uma distancia da borda, mas 

continua até o centro do fragmento. Estudos futuros devem avaliar se este 

gradiente é devido ao efeito de borda, isto é, alterações no contato entre 

floresta e matriz que penetram floresta adentram, ou se existem características 

ambientais distintas no centro dos fragmentos por outras razões que não o 

efeito de borda (ex. altitude e insolação se o centro corresponde ao cume do 

morro ou elevação do terreno).  

 

4.1 PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

 Sugere-se a continuidade dos estudos com efeitos de borda com aves, 

porém, sendo desejáveis novos trabalhos com fragmentos de maior dimensão, 
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procurando alcançar um raio de distância da borda maior que este estudo, mais 

de 300m, por exemplo, eventualmente estes apresentem maior número de 

espécies especialistas em interior de mata. Este estudo amostrou 13 

fragmentos florestais com tamanhos de 46 a 318ha de Mata Atlântica, Banks-

Leite et al., (2010) estudou bordas em fragmentos que variam em tamanho 15-

145ha, enquanto que Ewers et al. (2007) abrangendo nove ordens de 

magnitude de tamanho na amostragem dos seus fragmentos, pode nos indicar 

que este estudo e o grande apanhado de Banks-Leite et al., (2010) capturaram 

apenas uma pequena proporção do gradiente relacionadas com a área na força 

dos efeitos de borda.  

 Com base na análise de diversos estudos, pode-se inferir que a 

composição das espécies pode estar relacionada ao histórico de fragmentação 

da área, ou seja, a área de entorno tem um histórico de maus usos da terra, 

com insumos químicos e fogo. O fragmento titulado número “11”, seria o melhor 

exemplo desta conjectura, através de entrevistas em fragmentos vizinhos, 

descobriu-se que no período de um ano, mais de 50% do fragmento sofreu um 

incêndio de grande proporção. Esse relato justifica a não captura em 04 dias de 

amostragem no fragmento.  
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5 CONCLUSÕES 

 

 O efeito de borda se mostrou a variável mais importante determinando a 

riqueza total de aves em fragmentos na Bacia do Rio Macacu, mais 

importante que tamanho e isolamento dos fragmentos.  

 Aves insetívoras foram as mais claramente sensíveis à borda, reduzindo 

sua abundancia nas bordas.  

 Espécies favorecidas pela fragmentação, associadas à borda, tiveram o 

efeito de borda com variável mais importante determinando a riqueza de 

espécies. 

 Espécies sensíveis à fragmentação, restritas ao interior da floresta, foram 

mais determinadas pelo tamanho dos fragmentos que pelo efeito de borda. 

 A espécie mais abundante, a rendeira Manacus manacus, é um importante 

exemplo de como uma espécie generalista e dominante está diretamente 

relacionada à disponibilidade de borda, presente em 44% das amostragens. 

 Nos fragmentos da Bacia do Macacu há um gradiente ambiental da borda 

para o interior, que não reduz ou desaparece a partir de uma distância da 

borda, mas continua até o centro do fragmento.   
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