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Resumo  

A fragmentação é a principal causa de perda da biodiversidade no planeta, trazendo consigo a 

perda de variadas funções ambientais. Assim como a perda de áreas de vegetação nativa, a 

intensificação agrícola dos cultivos e a simplificação da matriz podem influenciar as comunidades de 

aves em uma serie de parâmetros. A resposta dos táxons à ação antrópica é, porem, dependente de 

certos atributos funcionais das espécies, especialmente a dieta. Paralelamente, podemos esperar que 

alguns serviços ambientais importantes para agricultura providos pelas aves, como o controle de 

pragas, podem ser afetados pela intensificação agrícola em diferentes escalas. Dessa forma, investigar 

a influência simultânea da paisagem e da intensificação agrícola nas aves se faz importante para pensar 

a resiliência e a sustentabilidade das atividades agrícolas. A presente dissertação avaliou a influência 

conjunta da intensificação agrícola, assim como a influência de características da paisagem divididas 

em quatro escalas espaciais (40, 110, 350 e 1100m), no entorno de 20 propriedades, distribuídas em 

um gradiente de cobertura de vegetação, em duas estações do ano (seca e chuvosa). O potencial de 

entrega do serviço ambiental de controle de pragas foi levantado a partir de um experimento de oferta 

de larvas vivas com exclusão de aves ao longo de um gradiente de complexidade da paisagem, no qual 

pôde-se verificar as espécies de aves envolvidas no controle de pragas. Na estação seca, variáveis que 

se basearam na presença de fragmentos florestais tiveram maior importância, junto com elementos 

arbóreos em diferentes escalas. De forma geral na estação chuvosa foram encontrados menos padrões, 

com variáveis da matriz, especialmente elementos arbóreos apresentando maior influência sobre as 

aves. Apesar de haver pouca diferença em termos de número de espécies, as comunidades da região 

com mais cobertura vegetal tiveram composições diferentes daquelas amostradas na região com menor 

cobertura, especialmente na estação chuvosa. No experimento de avaliação do controle biológico a 

quantidade de larvas predadas não variou em função do tratamento (expostas ou não às aves) em 

nenhuma das estações, sendo registradas altas taxas de predação em ambos os tratamentos (acima de 

75%) devido à atuação de formigas atuando no controle biológico (especialmente Solenopsis Sp). O 

numero de larvas expostas às aves predadas se deu em função do incremento da área ocupada por 

fragmentos na paisagem e da qualidade ambiental dos cultivos na estação seca. Na estação chuvosa, o 

número de larvas predadas por aves variou em função da área ocupada por elementos arbóreos na 

paisagem e da complexidade estrutural da cultura local, que por sua vez contribuiu para o aumento dos 

predadores observados no cultivo. Através da identificação dos predadores, o estudo mostrou que 

poucas espécies de aves e formigas, todas generalistas, são responsáveis pela provisão do controle 

biológico de pragas. De forma geral, o trabalho corroborou a extensa literatura advogando a 

importância da complexidade da paisagem, mostrando a tanto importância de fragmentos florestais 

quanto da matriz para a manutenção da biodiversidade e na provisão dos serviços ecossistêmicos. 

Dessa forma, a tomada de decisão sobre o manejo da biodiversidade e serviços ambientais associados 

pode se dar em diversas escalas permitindo atuação de diversos tomadores de decisão. 
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Abstract 

Fragmentation is recognized as the main vector of biodiversity loss and constraints in 

ecosystem services delivery. Both, mechanisms occurring at the landscape and local scales such as 

forest fragmentation and maintenance of scattered trees, hedgerows, and agriculture intensification 

regulates bird assemblages, as well as ecosystem services delivered by them. However, the response 

that species have to anthropic pressure varies according to functional traits, especially diet. At the 

same time, biological pest control is known to be a central environmental service delivered by birds, 

critical while aiming agriculture’s sustainability. This dissertation aimed to assess the effects of a set 

of landscape features, including, vegetation remnants, tree elements and agriculture intensity on their 

multiple spatial scales (40, 110, 350 and 1100m) around  20 farms, on bird communities as a whole 

and on trophic guilds independently, in two seasons (dry and wet). The potential of pest control 

provisioning was also evaluated by offering live baits in a bird exclusion experiment throughout a 

landscape complexity gradient, where we were able to identify bird species involved in the predation 

events. On the dry season, species richness, evenness and dominance varied according to landscape 

characteristics, especially, forest fragments. Furthermore, local features as tree elements were also 

important, while management intensity at the field scale was included in only two models. On the 

rainy season, fewer patterns were found. Species richness, evenness and dominance varied according 

to landscape and farm variables, bird community as a whole, responded more to matrix elements on, 

rather than forest fragments on this season. Biological control positively responded to forest fragments 

at the landscape scale and agricultural environmental quality at the 110m scale on the dry season, 

while varied according to tree elements at the landscape scale (1100m), as well as field structural 

complexity of the plot on the rainy season. Although similar in number, bird communities showed 

different composition between the two regions with different amounts of forest fragments, especially 

in the rainy season. We found no differences in larvae predation between the exclosure and open 

treatments. Through the use of cameras to identify the predators, we were able to identify two 

important predator ant genera besides de avian species, which were responsible for the lack of 

difference found furthermore, both ants and the five bird species were generalists. Our results are 

aligned with the great body of literature pointing the importance of the landscape on the maintenance 

of bird communities and ecosystem services delivery. Furthermore, this work also found smaller 

scales playing an important role in biological control provisioning. Finally this study suggests that 

actions aimed to promote bird conservation and the ecosystem services provided by them and 
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improving agricultural landscapes resiliency can be taken at multiple scales, by multiple stakeholders, 

making these actions more likely to succeed. 
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Introdução geral  

É consenso que a mudança de uso do solo e a intensificação da agricultura 

representam uma ameaça para a manutenção da biodiversidade e dos processos 

ecossistêmicos através da perda, fragmentação e degradação de habitats (Fahrig, 2003, 2013, 

MA, 2005, Hooper et al. 2005, Didham & Ewers, 2012, Cardinale et al. 2012, Haddad et al. 

2015, Wilson et al. 2016). Enquanto um dos maiores desafios da humanidade no século XXI é 

produzir de alimentos de forma sustentável em meio a uma crise ambiental (Diamond, 2005, 

Tilman, 2012), o manejo da agricultura praticada de forma hegemônica faz amplo uso de 

insumos químicos e mecânicos danosos ao meio ambiente. Dessa forma, ignora as 

consequências para a biota associada aos agroecossistemas, ao mesmo tempo em que depende 

da provisão de diversos serviços ecossistêmicos derivados do equilíbrio ambiental nesses 

ambientes para a manutenção de suas atividades (Altieri, 2003, Fischer, Lindemeyer & 

Manning 2006, Altieri & Nicholls, 2013, Pimm et al. 2014). 

Fruto dessa interação entre homem e natureza emergem as paisagens agrícolas, 

caracterizadas por áreas antropizadas compostas principalmente por áreas de agricultura, e 

contam com diversos outros componentes como fragmentos florestais, pequenas matas e 

árvores isoladas na matriz. Historicamente, a ecologia de paisagens tem se debruçado sobre os 

efeitos da contribuição de diversos elementos da paisagem tentando entender a importância 

desses componentes para mitigar ou reverter a atual tendência de perda de biodiversidade e 

processos ecológicos (MA,2005, Lindenmayer & Fischer, 2007, Kremen, 2012, Wilson et al 

2015), preocupando-se majoritariamente com os efeitos da perda de habitat e da 

fragmentação, analisando principalmente os fenômenos dentro das áreas de vegetação 

complexa, como florestas (Wilson et al. 2015). Apesar dos ambientes naturais complexos, 

como florestas abrigarem a maior parte das espécies no planeta, as áreas de agricultura 

também abrigam uma grande porção da biodiversidade, tendo sido registradas nessas áreas 

1/3 das espécies de aves no planeta (Sekercioglu, 2012), áreas agrícolas ocupam 40% da área 

de terra firme, retirando-se desertos e áreas congeladas (Foley, 2005, MA 2005) possuindo 

portanto grande valor para a conservação da biodiversidade. 

Apesar de corresponder ao maior “bioma” presente na terra, correspondendo a 40% 

da cobertura terrestre (Foley et al. 2005), a agricultura praticada no Brasil e no mundo faz uso 

intensivo de adubos químicos e pesticidas, ignorando os processos ecológicos e sociais que 

ocorrem no mesmo espaço físico, fazendo com que consista um vetor de extinção de espécies 
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e degradação dos serviços ambientais. Paradoxalmente, ao mesmo tempo em que é uma das 

atividades que mais necessita de serviços ambientais (Pimentel, 1992, Foley et al. 2005), o 

modelo de agricultura industrial trás profundas mudanças na comunidade de artrópodes 

(Hendrickx et al. 2007) e vertebrados (Köhler & Triebskorn, 2013), sendo considerada, a 

principal causa do colapso de populações de aves na Inglaterra (Donald et al. 2000, 2006). 

Além da perda de biodiversidade em si, a intensificação da agricultura com base em insumos 

químicos e mecânicos está muitas vezes associada à diminuição de processos ecológicos, 

percebidos por nós como serviços ambientais (Hooper et al. 2005, Haddad et al. 2015), 

levando à um ciclo vicioso de substituição de serviços ambientais por insumos externos, que 

levam à perda de serviços ambientais(Bommarco et al 2013). 

 No Brasil, existe o reconhecimento por parte do Estado a respeito da importância de 

se adotar boas práticas ambientalmente “amigáveis” pela agricultura para se preservar o meio 

ambiente. De forma que o governo brasileiro estabeleceu como meta no documento 

“Estratégia e plano de ação nacional para a biodiversidade – EPANB”: “Meta 7: Até 2020, 

estarão disseminadas e fomentadas a incorporação de práticas de manejo sustentáveis na 

agricultura, pecuária, aquicultura, silvicultura, extrativismo, manejo florestal e da fauna, 

assegurando a conservação da biodiversidade.” (Brasil, 2016). Para tanto, é necessário 

entender a dinâmica dos processos ecológicos associados às paisagens agrícolas, assim como 

as espécies provedoras, para propor estratégias de manejo da paisagem, que visem à 

manutenção da biodiversidade e dos serviços ambientais (Kremen, 2007, 2012). O arcabouço 

teórico da ecologia de paisagens nos permite prever as consequências das alterações no uso da 

terra sobre a biodiversidade e sobre os processos ecológicos. Nesse sentido, características da 

paisagem, como conectividade e heterogeneidade são fundamentais para manutenção da 

biodiversidade e dos processos ecossistêmicos associados (Bianchi et al. 2005, Tscharntke et 

al. 2005, Vance-Chalcraft 2007, Letourneau et al. 2009, Haddad et al 2015). Sua importância 

se dá a medida que a interação entre os distintos elementos da paisagem em fenômenos como 

efeito de borda e derramamento (Spillover), que consistem no fluxo de elementos bióticos e 

abióticos de um elemento da paisagem para outro (Blitzer et al. 2012). Fragmentos imersos 

em matriz de agricultura são fundamentais para a manutenção da biodiversidade, uma vez que 

constituem abrigos para espécies exclusivamente florestais, assim como para espécies 

associadas às áreas abertas que utilizam eventualmente algum recurso desses elementos em 

diferentes graus, constituindo dessa forma, tanto origem como destino de propágulos, 

indivíduos ou mesmo de nutrientes (Sekercioglu, 2002, Blitzer et al. 2012, Uzêda et al. 2016).  
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No atual contexto da Mata Atlântica, esses fragmentos, são em sua maioria menores 

que 50 ha e se apresentam desigualmente distribuídos ao longo da distribuição original do 

bioma, que atualmente conta com cerca de 12% da sua cobertura original (Ribeiro et al. 

2009),   possuindo indicadores de biodiversidade e endemismo ímpares, no entanto,  sofrendo 

historicamente com grande pressão antrópica (Myers et al. 2000, Ribeiro et al. 2011). 

Adicionalmente, devemos lembrar que apenas uma pequena porcentagem desse bioma 

(1,67%) se encontra protegida por unidades de conservação (Ribeiro et al. 2011), sua área é 

ocupada principalmente por  áreas agrícolas ou de pecuária. Dessa forma, observamos a 

importância de se averiguar o potencial de características das paisagens agrícolas que abrigam 

grande parte da biodiversidade ao mesmo tempo que são responsáveis pela produção de 

alimentos e outros bens. Dentre os elementos da paisagem a matriz tem grande para 

preservação da biodiversidade e serviços ambientais associados (Mastrangelo et al 2006, 

Gabriel et al 2010). 

 O modelo dicotômico de ilhas (MacArthur & Wilson, 1967, Diamond, 1975), que 

assume uma matriz homogênea e inóspita, apesar de ser heurístico e ter importância histórica 

inquestionável na ecologia, pode levar a uma visão simplificada da paisagem ao não 

contabilizar aspectos como a permeabilidade da matriz e seu valor para preservação das 

espécies (Lindenmayer & Fischer 2007). Ao se levar em consideração essas nuances, 

podemos alcançar um maior potencial de predição e recomendações de gerenciamento das 

paisagens (Mastrangelo et al, 2007). Aliado à incorporação da matriz, a abordagem multi-

escala, em detrimento a escolha de uma única escala se apresenta promissora à medida que 

nos permite esclarecer a contribuição conjunta de elementos em diferentes escalas espaciais 

para os padrões ecológicos observados de forma mais precisa (Moreira et al 2015). 

Especificamente, a avaliação tanto da intensificação agrícola na paisagem (fragmentação e 

homogeneização) quanto do cultivo (aplicação de pesticidas) são importantes para determinar 

os padrões de diversidade em agroecossistemas (Gonthier et al. 2014). Com isso podemos 

inferir que a ecologia de paisagens está internalizando a complexidade dos diferentes 

componentes do ambiente, identificando importantes atores de pressão sobre a biota 

(Lindemeyer et al. 2008, Wilson et al. 2016). 

Apesar de fragmentos constituírem um importante elemento das paisagens, outros 

aspectos são importantes para a avaliação da influência da paisagem sobre a biota como matas 

riparias, cercas vivas, árvores isoladas, bem como pequenas ilhas de vegetação mantidas por 
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proprietários rurais por diversos motivos (Lindenmayer & Fischer, 2006, Guilles & Calei, 

2008, Dawson et al. 2013). Esses elementos são promotores da diversidade estrutural e 

funcional das paisagens agrícolas, possuindo dessa forma, grande valor para a conservação de 

espécies vegetais e animais, tanto provenientes da matriz, quanto das áreas de mata servindo 

como corredores e pontos de apoio (stepping stones) para uma variedade de artrópodes, 

plantas e vertebrados (Fischer & Lindenmayer, 2002a, 2002b, Manning, Fischer & 

Lindenmayer, 2006, Artz & Waddington, 2006, Pollard & Holland, 2006, Mendelhall, 2016, 

Prevedello et al 2017), dentre os quais as aves são um grupo relativamente bem estudado, 

apesar de ainda existir pouca informação da biota associada às áreas abertas (Sekercioglu, 

2002). 

Outro aspecto determinante na qualidade da matriz agrícola diz respeito às nuances 

do manejo da agricultura ou da pecuária praticada que afetam os movimentos da fauna e sua 

permanência na escala da paisagem (Gabriel et al. 2010, Prevedello & Vieira, 2010, Wilson et 

al. 2016). Diversos aspectos ligados ao manejo da matriz referentes à estrutura e à aplicação 

de insumos químicos são responsáveis pela perda ou pela substituição de diversas espécies de 

artrópodes e aves (Atikinson et al. 2005, Hendrickx et al. 2007, Gabriel et al. 2010). De forma 

geral a intensificação da agricultura em termos de manejo e homogeneização estrutural na 

escala do cultivo, leva à diminuição de diversos serviços ambientais como polinização e 

controle de pragas (Perfecto et al. 2002, Tscharntke et al. 2005, Bianchi et al. 2006, Moreira 

et al. 2015). Como parte do manejo intensivo, a aplicação de agrotóxicos influencia diversos 

aspectos das populações de aves, direta e indiretamente, através de efeitos letais e subletais, 

além de suprimir uma série de recursos fundamentais, ao atuar em organismos não alvo 

(Boatman et al. 2002, Geiger et al. 2010, Köhler & Triebskorn, 2013).  

As aves são um reconhecido vetor de controle biológico em diversos sistemas ao 

redor do mundo (Maas et al. 2015b). Consistem em um grupo diverso taxonômica e 

funcionalmente. Envolvidos em uma série de processos ecossistêmicos, apresentando grande 

variação de tamanho, hábitos e características funcionais (Sekerciglou, 2012). Tamanha 

diversidade faz com que tenham respostas diferentes a cada aspecto da paisagem e do manejo 

(Fischer C. et al 2010, Morantes-filho et al 2015). Consistem, portanto, em um bom modelo 

para testar os efeitos da fragmentação e intensificação da agricultura na biota. A diversidade 

funcional de aves permite que estejam envolvidos com uma série de serviços ambientais, 

dentre os quais está a regulação de pragas (Sekerciglou  2006, Maas et al. 2015b, Boesing, 
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2016). A provisão desse serviço ambiental pode ser afetada por características estruturais dos 

ambientes como o contexto da paisagem, assim como aspectos do manejo praticado na matriz 

de agricultura (Tscharntke et al. 2005, Letourneau et al. 2009, Geiger et al. 2010) ou mesmo, 

depender da biodiversidade do táxon envolvido (riqueza ou equitabilidade) (Barbaro et al 

2016). No entanto, as diferenças nas escalas de observação e das variáveis medidas entre os 

estudos, fazem com que as conclusões a respeito dos mecanismos por trás dos padrões 

encontrados variem consideravelmente e dificultem a síntese das informações encontradas, 

merecendo, portanto, mais estudos que possam ajudar a esclarecer os padrões encontrados e 

os mecanismos responsáveis (Wilson et al. 2016, Boesing et al. 2017). 

Além do contexto da paisagem, a biodiversidade é um aspecto que influencia 

diversos processos ecossistêmicos (Hopper et al 2005), entre os quais a provisão do controle 

de pragas pode se beneficiar (Letourneau et al. 2009). Apesar da grande informação gerada 

sobre a importância de diferentes espécies para o controle biológico mediado por aves, a 

observação direta desses processos ainda é escassa (Boesing et al. 2017), apesar de 

fundamental para identificar os mecanismos pelos quais a  biodiversidade e a complexidade 

da paisagem atuam na provisão dos serviços ambientais (Lindenmayer et al. 2008, 

Tscharncke, 2012, 2016). Para avançarmos nessa questão, é importante saber a contribuição 

de cada espécie para o serviço ambiental, assim como contribuição de cada componente da 

paisagem e do cultivo para a manutenção dessas espécies provedoras, assim como a biota de 

forma geral (Kremen, 2007, 2012, Maas et al. 2015b).  

Com isso, observamos a importância das áreas de vegetação e da matriz e o arranjo 

espacial dos diferentes componentes da paisagem, assim como a importância da intensificação 

agrícola para a determinação das comunidades de aves e os serviços ambientais providos por 

elas nos agroecossistemas. Dessa forma, objetivo central desta dissertação foi investigar os 

efeitos de diferentes aspectos componentes da paisagem como a presença de elementos 

arbóreos, bem como da composição e configuração da paisagem e da intensidade de manejo 

do cultivo na comunidade de aves. Avaliou-se também o efeito desses componentes na 

provisão do serviço ambiental de controle de pragas que as aves provêm, em uma paisagem 

agrícola antropizada. Para isso, foi utilizada uma abordagem multi-escala, verificando 

também a importância da biodiversidade de aves sobre o funcionamento do controle de 

pragas. 
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 Para tanto, a dissertação foi dividida em dois capítulos, onde no primeiro capitulo se 

investigou os efeitos da intensidade do cultivo e de variáveis da paisagem sobre a comunidade 

de aves como um todo, observando os efeitos em diferentes aspectos da diversidade da 

comunidade de aves, avaliando-se a riqueza, equitabilidade e dominância. Também foram 

avaliados os efeitos nas guildas tróficas individualmente, partindo-se do principio que as 

diferenças nos requisitos ecológicos derivados das suas dietas fazem com que estas 

respondam de forma diferente à simplificação da paisagem, e à intensificação agrícola nos 

cultivos. No segundo capitulo, foi avaliada a influência das mesmas variáveis sobre o 

potencial de controle de pragas por aves a partir de um experimento de oferta de iscas vivas 

com exclusão de aves, onde se espera que a complexidade da paisagem e uma menor 

intensidade de cultivo influenciem positivamente a provisão desse serviço ecossistêmico pelas 

aves, através da contribuição desses elementos para o aumento de riqueza dos potenciais 

vetores. Nesse capitulo, foi investigado ainda, o efeito da biodiversidade sobre a provisão do 

controle biológico de pragas, onde se buscou testar a proposição de que o aumento na 

biodiversidade de potenciais provedores influencia positivamente a provisão do serviço 

ambiental em questão. 

Área de estudo 

O estudo foi conduzido em áreas de cultivo em propriedades rurais familiares no 

distrito de São José da Boa Morte (SJBM) (42º48’31,72 – 42º53’08,96W; 22º33’52,19 – 

22º38’07,44S), no município de Cachoeiras de Macacu, Rio de Janeiro, Brasil. O município 

pertence à região da baixada litorânea fluminense. Possui cerca de 54.250 habitantes. Em 

2011, Cachoeiras de Macacu tinha um PIB de R$ 1.005.106,00 os quais a atividade 

agropecuária representava 2,8% (IBGE 2012). O clima em Cachoeiras de Macacu segundo a 

classificação de Köppen e Geiger, é Aw –Tropical semiúmido, com temperatura média de 

23.1 °C e Pluviosidade média anual de 1307 mm, Chovendo consideravelmente menos no 

inverno que no verão (Figura 1) (Climate Data, 2016). 
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Figura 1: Climatograma de Cachoeiras de Macacu (Climate Data, 2016). 

 

A área de estudo está à cerca e 10m acima do nível do mar, inserida no domínio 

ecológico da Mata Atlântica em região de cobertura original denominada Floresta Ombrófila 

Densa de Terras Baixas (IBGE, 2012) contida no domínio morfo-climático Mar de Morros, 

caracterizado pela existência de pequenos morros ao longo da paisagem. Apesar da maior 

parte do território da bacia ser ocupado por unidades de conservação (51,4%), a área 

florestada corresponde a 42, 2% do território. A pecuária ocupa maior parte da área, com 

pastagens correspondendo a 43,6% da área, e a agricultura, correspondendo a 4,8% da  bacia 

(Fidalgo et al. 2008) (Figura 2). 

A cidade de Cachoeiras de Macacu foi fundada em 1679, sendo a igreja jesuíta de 

São José da Boa Morte, construída em 1617. Possuindo, portanto, um grande histórico de uso 

agrícola do solo. Vizinha a APA de Guapimirim, a região de São José da Boa Morte é 

basicamente agrícola, sendo um antigo polo de produção de alimentos, onde nos seus 

3.083,30 KM² se planta majoritariamente milho, mandioca, goiaba, feijão, maracujá e outras 

culturas menos representativas, além da forte presença da pecuária (Emater apud Fidalgo et al. 

2008). 
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Figura 2: Uso e cobertura do solo da bacia hidrográfica Guapi-Macacu (RJ).  O circulo indica a área estudada. A 

área circulada corresponde área de estudo (detalhe na figura 3) (Adaptado de Fidalgo et al. 2008). 

A maior parte da agricultura é praticada por pequenos agricultores, com 86% das 

propriedades menores que 10 ha (Emater, apud Fidalgo et al. 2008). A grande maioria das 

propriedades amostradas possui uma área de 4ha derivadas do processo de reforma agraria 

que aconteceu na região. Atualmente o manejo das áreas é muito dependente de insumos 

agrícolas. Dos agricultores que fizeram parte desse trabalho, nenhum adota o manejo 

orgânico, ou conta com qualquer tipo de certificação nesse sentido. 

Esse estudo se deu em 20 propriedades agrupadas em dois grupos: Um mais ao norte, 

e outro mais ao sul, posteriormente chamados de gleba A e gleba B que onde se localizavam 

10 propriedades em cada gleba (Figura 3). As glebas se diferenciam principalmente pela 

quantidade de fragmentos presentes na paisagem. Os pontos centrais das propriedades 

amostradas distaram de 360m a aproximadamente 9250m entre si. 
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Figura 3: Propriedades amostradas neste estudo em São José da Boa Morte, Cachoeiras de Macacu, RJ. 

 

Metodologia geral 

Esta dissertação buscou entender a influência de aspectos da paisagem e do cultivo 

em diferentes guildas tróficas da comunidade de aves e na provisão do controle biológico 

conservativo de pragas. Para tanto, foram analisadas as mesmas variáveis preditoras em 

ambos os capítulos, da mesma forma, tanto a observação das aves, quanto o experimento de 

controle biológico foram realizados na mesma época e no mesmo lugar. Dessa forma, as 

variáveis preditoras são apresentadas a seguir. 

Avaliação da paisagem 

Os atributos da paisagem foram avaliados a partir de uma imagem de satélite WORLD 

VIEW datada de Julho de 2012 com resolução de 2 metros. Ao redor do centro de cada 

unidade produtiva amostrada foram traçados quatro raios de 40m, 110m, 350m e 1100m 

(Figura 4), avaliando-se os parâmetros conforme a Tabela 1. O presente trabalho considerou 

como elementos arbóreos: árvores esparsas na paisagem, matas ciliares, cercas vivas, beira de 

valas de escoamento com vegetação detectável, além de manchas de vegetação menores que 

0,5ha. As análises espaciais foram realizadas com o programa ARCGIS versão 10.2.2 (ESRI, 

2016). 
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Cada escala foi escolhida a partir da sua influência sobre algum aspecto da ecologia 

das aves e também, em função da área que a tomada de decisão acontece na região. O raio de 

40m corresponde a área de 0,5ha que é a unidade produtiva dos agricultores, uma propriedade 

possui oito unidades produtivas, biologicamente, estruturas da paisagem nessa escala são 

importantes para diferentes aves, sendo responsáveis pela manutenção de espécies na 

paisagem (Mendelhall et al. 2016), além disso, aspectos como a complexidade estrutural, da 

cultura, quantidade de árvores e intensidade do uso de insumos dependem da tomada de 

decisões locais que influenciam a permanência das na propriedade, além disso essa área 

corresponde à área de território de espécies com menor peso corporal (Dias, 2007, Caro et al. 

2016). A escala de 110m foi escolhida pelo fato da grande maioria das propriedades  da região 

contarem com área de 4ha.  Ecologicamente, é esperado que esta área englobe a área de vida e 

território defendido por diversas espécies de aves de tamanho médio como grande parte das 

espécies que se encontram em paisagens agrícolas (Sekerciglou, 2002). Em seguida, foi 

escolhida a escala de 350m, pois esta engloba o território de diversas aves que ocorrem na 

região (dados de peso corporal obtidos a partir de Bregman et al 2014). Por ultimo, a escala de 

1100m foi avaliada com o intuito de se avaliar elementos como fragmentos florestais em uma 

escala mais ampla. Além disso, diversos processos responsáveis pela manutenção das espécies 

associados a dinâmicas populacionais acontecem na escala da paisagem (Gabriel et al. 2010). 

As variáveis de distância para o fragmento e elemento arbóreo mais próximo, foram incluídas 

nas suas respectivas escalas a posteriori, baseando-se na amplitude e na distribuição dos 

valores, observando-se a distância mais frequente, assim como os valores mínimos e máximos 

encontrados. A distância para o fragmento mais próximo foi incluída na escala de 1100m e a 

distância para o elemento arbóreo mais próximo foi incluída na escala de 110m. A partir da 

caracterização por múltiplas variáveis da paisagem, espera-se separar os efeitos da 

composição e configuração da paisagem, uma vez que essas duas características influenciam 

de forma diferente a biota (Wilson et al. 2015). 

Foram considerados fragmentos quaisquer manchas de vegetação maiores que 0,5ha. 

A menor mancha registrada possuía 0,62ha e a maior possuía 201ha. A propriedade mais 

próxima de área de vegetação contínua fica a 5,34km do Parque Nacional da Serra dos 

Órgãos. Para a avaliação de conectividade, foi utilizado o índice PROXIMITY (PROX) 

(Gustafson & Parker, 1994). Este índice leva em conta a área dos fragmentos em volta e 

também a distância a eles, indicando o potencial estrutural que um determinado ponto focal 
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tem de interagir com os fragmentos ao redor. Onde A= área do “y-ésimo” fragmento em um 

raio dividido pelo quadrado da distância linear do ponto focal (h).  

𝑃𝑟𝑜𝑥 = ∑
𝐴𝑦

ℎ²

𝑛

𝑆=1

 

 

Tabela 1: Escala de observação das variáveis explicativas utilizadas (distância para o fragmento mais próximo ou 

distância para o elemento arbóreo mais próximo não estão incluídas). (S.U: Sem unidade) 

 

 

Figura 4: Escalas analisadas neste estudo (40, 110, 350,1100m), com exemplo de alguns componentes da 

paisagem em torno de uma das propriedades amostradas em São José da boa Morte (RJ). 

Escala
Elementos 

Arboreos
Fragmentos Conectividade

Intensidade 

de manejo

Estrato da 

cultura

Qualidade Ambiental 

das culturas

Unidade m² m² S.U S.U S.U S.U

40m X X X

110m X X

350m X X

1100m X X X
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Intensidade de manejo 

A avaliação de intensidade de manejo foi realizada em duas escalas: Para avaliar a 

intensidade de cultivo na escala de 40 metros, foi desenvolvido um índice baseado nas 

praticas agrícolas adotadas pelos agricultores, assim como características de periculosidade 

ambiental (PPA) dos produtos utilizados como defensivos, sua frequência de utilização e tipo 

de adubação. Essas informações foram obtidas através de questionários semi-estruturados 

aplicados aos agricultores durante a realização do estudo nas duas estações amostradas. O 

índice de PPA leva em conta os fatores apresentados na Tabela 2 desenvolvida a partir da 

portaria normativa IBAMA nº 84, de 15 de outubro de 1996 (IBAMA, 1996), com valores 

variando de I a IV sendo: I: Altamente perigoso ao meio ambiente; II: Produto Muito perigoso 

ao meio ambiente; III: Produto perigoso ao meio ambiente e IV: Produto pouco perigoso ao 

meio ambiente, esses valores foram invertidos conforme indicado na tabela 3. 
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Tabela 2: Fatores levados em conta para atribuição do potencial de periculosidade ambiental (PPA) pelo IBAMA 

(1996). 

 

 

A forma de capina variou de 1 a 5, sendo a nota 1 atribuída à capina mecânica, 2,  

produtos com PPA  IV; 3, produtos com PPA III; nota 4 Para produtos com PPA II;  e nota 5 

para produtos com PPA I. Em seguida se avaliou a frequência de utilização: Foi atribuída nota 

1 para os cultivos com uma ou nenhuma aplicação, 2 para aplicações mensais, 3 para 

aplicações quinzenais e 4 para aplicações semanais. O mesmo critério foi utilizado para 

classificação do uso de pesticidas não herbicidas (inseticidas, fungicidas, óleos minerais e 

caldas caseiras), tendo sido atribuída às caldas caseiras nota 1, o agrotóxico recebendo uma 

nota de 2-5, correspondente a 1 + o inverso do PPA. PPA 1 recebeu nota 5, PPA 2 com nota 4 

Familia Item

Solubilidade em água

Lixiviação ou mobilidade 

em solo

Adsorção/Dessorção em 

solo

Hidrólise

Fotólise na água

Biodegradabilidade 

imediata

Biodegradação em solos

Coeficiente de partição 

Bioconcentração em 

peixes

Micro-organismos (Ciclo do 

carbono e nitrogênio)

Algas

Organismos do solo

Abelhas (oral ou contato)

Microcrustáceos (agudo)

Peixes (agudo)

Aves (dose única)

Toxicidade para animais 

superiores – mamíferos

Toxicidade oral aguda para 

ratos

Toxicidade para organismos 

não-alvo

Degradação biótica -

Persistência

Mobilidade e Transporte

Degradação abiótica - 

Persistência

Bioconcentração
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e assim sucessivamente de acordo com o critério mencionado anteriormente.  Em relação à 

adubação, foi atribuída nota 1 para  adubação orgânica, e 2 para adubação química. Para 

chegar a um valor final, foram somadas as notas atribuídas em cada quesito (Tabela 3). 

 

Tabela 3: Elementos utilizados para a atribuição da nota de intensidade de cultivo na escala de 40 

metros (PPA: potencial de periculosidade ambiental retirado da bula de cada produto utilizado). 

 

Para avaliar somente a contribuição do componente estrutural da unidade produtiva 

(40m) foram dadas notas em função da altura da cultura encontrada: 1 Para solo exposto e 

culturas recém-plantadas até 20cm; 2 para culturas entre 20 e 150cm, 3 para culturas anuais  

maiores que 150cm (por exemplo milho e mandioca) e 4 para culturas arbóreas.  

Para avaliar a intensidade de manejo na escala de 110m, foi desenvolvida junto aos 

agricultores, uma escala de qualidade ambiental das culturas, baseada na duração do ciclo da 

cultura (demanda por preparo do solo) e sua demanda por insumos, especialmente 

agroquímicos utilizados e sua frequência de aplicação. A partir do levantamento das culturas 

nos 110m circundantes, foi feita uma média do índice ponderada pela área que cada cultura 

ocupava. O índice variou de 1 a 4 conforme a tabela 4. 

 

Item Descrição Nota

Capina

Forma de capina:  

Mecânica ou PPA do 

herbicida 

PPA Invertido : 2-5 ; Capina 

Mecânica = 1

Frequencia de 

aplicação de 

herbicida

-

Semanalmente = 4   

Quinzenalmente = 3   

Mesalmente = 2                         

Maior que 1 mês = 1

Agroquimico não 

herbicida
PPA do produto 

PPA Invertido : 2-5 ; Caldas 

caseiras = 1

Frequencia de 

aplicação de 

agroquimico

-

Semanalmente = 4   

Quinzenalmente = 3   

Mesalmente = 2                         

Maior que 1 mês = 1

Adubação Orgânica ou química 1 ou 2

Total Soma dos valores anteriores
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Tabela 4: Índice de qualidade ambiental desenvolvido com agricultores de São José da Boa Morte (RJ) na escala 

de 110m atribuídas às culturas por eles, levando-se em conta o ciclo de cultura e a dependência por insumos 

(Adaptado de Alves, 2014). (NA :  Não se aplica) 
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Levantamento da avifauna  

  O levantamento da avifauna foi realizado através de caminhadas circundando as 

unidades produtivas amostradas no experimento de controle biológico (um retângulo de 100 x 

50m), registrando-se todas as aves vistas e ouvidas nos 50m próximos à amostragem do 

experimento do segundo capitulo. Esse método foi escolhido em detrimento do transecto 

unidirecional, pois grande parte das aves foi encontrada nas bordas do cultivo, portanto não se 

aproximar das áreas poderia causar a sub-amostragem da comunidade, não se registrando o 

mesmo individuo duas vezes, apesar de sua eventual movimentação. Foram realizados dois 

levantamentos em 2016: um na Estação seca (de maio a julho) quando foram amostradas 19 

propriedades e um na estação chuvosa (setembro a novembro), quando foram amostradas 20 

propriedades. Os registros foram feitos das 06:00 às 10:00 e cada levantamento durou 30 

minutos em cada propriedade. As aves foram classificadas segundo Piacentini e colaboradores 

(2015). 

 

Classificação trófica: 

  As espécies foram posteriormente classificadas de acordo com sua guilda trófica 

(insetívoros, frutívoros, carnívoros, granívoros, nectarívoros, detritívoros e herbívoros e 

onívoros) conforme mostrado no anexo I. Apesar de oito guildas tróficas terem sido 

identificadas nesse trabalho, apenas os onívoros, insetívoros, granívoros e frutívoros foram 

analisados devido ao número de registros. 
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Capitulo 1- A influência da paisagem e da intensidade de cultivo 

sobre diferentes guildas tróficas de aves 
 

1 .Introdução 

A conversão no uso da terra de áreas naturais para agricultura e a pecuária tem sido 

apontada como principal vetor de mudança do uso do solo nos últimos séculos, levando à 

redução da biodiversidade (Fahrig, 2003, MA, 2005) e da disponibilidade de serviços 

ambientais através da conversão, fragmentação e degradação de habitats (Hooper et al 2005, 

Lindemeyer & Fischer, 2006, Fischer & Lindemeyer, 2007, Haddad et al. 2015). O modelo 

industrial hegemônico de produção agrícola vigente desconsidera os processos ecossistêmicos 

e estabelece uma ruptura entre a atividade agrícola e os diversos processos ecológicos e 

sociais que compõem um mesmo espaço físico (Chaboussou, 1968, Altieri, 1999, 2002, 

Primavesi, 2002, Tscharntke et al. 2012). A cisão que se estabelece entre esses processos gera 

consequências para os processos naturais caracterizando a agricultura industrial como um 

importante vetor da mudança das comunidades biológicas e o funcionamento dos 

ecossistemas (Hooper, 2005, Tscharntke et al. 2005, Hendrickx et al. 2007). A fragmentação 

de habitats florestais afeta inclusive espécies de áreas abertas pertencentes a vários taxa 

(Gabriel 2010), tendo sido responsável pelo declínio de diversas populações de aves de área 

abertas (Donald et al. 2000, 2006). Essas mudanças também modificam a provisão dos 

serviços ambientais providos pela biota e pelos ecossistemas (Cardinale et al. 2012), nos 

impondo o desafio urgente de planejar uma agricultura eficiente ao mesmo tempo em que 

vivenciamos a diminuição de diversas funções ecológicas (Diamond, 2005, Tscharntke et al. 

2012). Para isso é fundamental termos maior conhecimento dos efeitos da intensificação 

agrícola sobre a biota nas paisagens (Kremen, 2005, 2012). 

Paisagens agrícolas são o produto emergente desse processo de interação entre 

homem e natureza. Caracterizadas como mosaicos de áreas de florestas imersos em uma 

matriz de agricultura com diferentes intensidades de uso, essas paisagens abrigam uma grande 

parte da biodiversidade (Vandemeer & Perfecto, 2002, Perfecto et al 2009, Sekercioglu, 

2012), contribuindo para a permanência de espécies que usam essas áreas como habitat 

primário, alternativamente, ou como passagem nos seus movimentos (Pires et al. 2002, 

Prevedello & Vieira, 2009, Prevedello, Forero-Medina & Vieira, 2010). Nessas áreas podem 

ser encontradas um terço das espécies de aves no mundo (Sekercioglu, 2012), responsáveis 
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por diversos serviços ambientais (Kremen, 2005, Maas et al. 2015b). Como exemplo das 

consequências dessas ações na biota, podemos citar mudanças não apenas na abundancia e  

riqueza (quantidade de espécies) das espécies, mas também, mudanças em outras expressões 

da diversidade que são complementares à quantidade de espécies, como a equitabilidade, a 

dominância e variação em termos de composição (Waltert et al. 2005, Devictor et al. 2008, 

Mulwa et al. 2012, Haddad et al. 2015). Além da perda de espécies, pode ocorrer também a 

substituição de espécies especialistas de áreas florestadas por espécies de áreas abertas mais 

tolerantes a distúrbios tidas como generalistas em diferentes escalas (Banks-Leite et al. 2014, 

Mendelhall et al. 2016). Diversos outros estudos apontam como características funcionais das 

espécies como a ecologia trófica, tamanho de corpo, dependência de floresta e outros atributos 

influenciam a permanência das espécies em um contexto de fragmentação e intensificação 

agrícola (Davidson et al. 2009, Newbold  et al. 2012, Moura et al. 2013, Banks-Leite et al. 

2014,  Mendelhall et al. 2016). Essa abordagem tem maior potencial de esclarecer alguns 

padrões de extinção que não seriam detectados por uma abordagem taxonômica, uma vez que 

os requisitos ecológicos de cada espécie são fundamentais para determinar sua ocorrência e 

sua sensibilidade à ação antrópica (Petit et al. 1999, Karp et al. 2011, Newbold et al. 2013, 

Bregman et al. 2014, Thornton & Fletcher, 2014), tendo sido a maior causa da variação na 

sensibilidade das espécies à fragmentação em duas  meta-análises (Vetter et al. 2011, Keinath 

et al. 2017), dada essa diferença da sensibilidade das espécies à intensificação agrícola, 

mediada pelas características funcionais, é esperado que cada  guilda trófica  responda 

individualmente aos componentes dessa intensificação (Morante Filho et al, 2015), como a 

perda de  áreas de floresta e  utilização de agroquímicos. 

Historicamente, a ecologia de paisagens tem se preocupado com a biota em áreas de 

vegetação, focando majoritariamente naquilo que ocorre dentro dos fragmentos, ou ainda, 

como a paisagem afeta a biota dentro desses componentes (Lindenmayer et al. 2008). 

Analisando a influência da quantidade e configuração dessas áreas na paisagem, tentando 

entender como a composição da paisagem pode influenciar a biota, as interações e os 

processos ecossistêmicos dentro deles (Turner, Gardner & O’Neil, 2001, Lindenmayer & 

Fischer, 2006). Apesar da importância da fragmentação de áreas florestadas em paisagens e 

suas diferentes configurações, é importante também ter a compreensão da dinâmica ambiental 

nos agroecossistemas que ocorre na matriz, fora das áreas de fragmentos. Entre as 

propriedades emergentes de paisagens agrícolas heterogêneas encontramos uma dinâmica 

troca entre os componentes da paisagem (Wilson et al. 2016). Fenômenos oriundos dessa 
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interação como efeito de borda e transbordamento são fruto dos fluxos e movimentos de 

indivíduos, propágulos e até mesmo nutrientes entre esses componentes (Brudvig et al. 2009), 

sendo importantes para muitas espécies, tanto dentro dos fragmento quanto para muitas 

espécies da matriz que dependem das condições de habitats adjacentes, ou que eventualmente 

vão para essas áreas abertas atrás de recursos (Tschartcke et al 2012), fazendo com que esses 

fluxos  sejam importantes manutenção de suas populações (Fischer & Lindenmayer, 2002, 

Perfecto & Vandemeer, 2009, Karp et al. 2011, Didham et al. 2012, Uzêda et al. 2016, Wilson 

et al. 2016). 

Paralelamente à investigação de fenômenos que acontecem em escalas maiores 

envolvendo áreas de florestas, como a fragmentação ao nível de paisagem, já existe há algum 

tempo a preocupação em se averiguar a importância de elementos na matriz (Fischer et al. 

2007). Árvores isoladas e cercas vivas têm ganhado interesse por parte dos cientista nas 

ultimas décadas (Forman & Baudry, 1984, Chacón & Harvey, 2006). Esses estudos reiteram a 

importância das árvores esparsas e de outros elementos como cercas vivas, pequenas manchas 

de mata, e quintais agroflorestais mantidas em diversas paisagens para a conservação de uma 

serie de taxa (Haas, 1995, Chacon & Harvey, 2006, Cottes-Jones et al. 2015). Primeiramente 

revisado por Hinsley & Bellami (2000) e posteriormente por Manning e colaboradores. 

(2006), esses elementos são fundamentais para manutenção de muitas espécies e muitos 

processos ecossistêmicos de provisão, regulação e suporte, aumentando consideravelmente a 

abundância e os movimentos de aves (Fischer & Lindenmayer, 2002a, 2002b, Haslem & 

Bennet, 2011, Mendelhall et al. 2016). Fisher, Stott & Law (2010) mostram de forma clara, o 

forte efeito das árvores no incremento da diversidade de aves e morcegos na paisagem. Além 

da importância na manutenção de espécies estritamente de áreas abertas, as árvores atuam 

como pontos de apoio na paisagem, facilitando o fluxo de animais, favorecendo sua 

permanência em uma escala regional (Fischer & Lindenmayer 2002a, 2002b, Mendelhall et 

al.2011, 2016). Além disso, as árvores na paisagem proporcionam uma fonte de renda e 

alimentos imediata para as populações rurais que entendem o seu valor para manutenção da 

biodiversidade, ao mesmo tempo em que são compatíveis com atividades como a pecuária ( 

Rivest et al. 2013), configurando uma alternativa economicamente viável para mitigar os 

efeitos da conversão de habitats florestais e intensificação da agricultura, suprindo demandas 

como a regularização de serviços ambientais e soberania alimentar (Jose, 2008, Willmer & 

Uzêda, 2014). 
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Além dos aspectos estruturais na paisagem como fragmentos e elementos arbóreos, é 

necessário ter uma visão da paisagem como um mosaico complexo de usos da terra (Didham, 

Kapos & Ewers, 2012, Fischer & Lindemayer 2010). Conforme argumentado, a visão binaria 

da paisagem, apesar de heurística, pode ser demasiadamente simples e dificultar a 

compreensão dos processos que ocorrem na paisagem ao considerar a matriz como um 

ambiente homogêneo e inóspito (Lindenmayer et al. 2007, Prevedello & Vieira, 2010, Wilson 

et al. 2016). Essa visão limita a compreensão da importância dos elementos arbóreos, assim 

como dos aspectos do manejo como os impactos da cultura desenvolvida, como utilização de 

adubos, pesticidas, preparo do solo e manutenção de áreas não manejadas nas propriedades 

rurais (Perfecto & Vandemeer, 2004, Jeliakov et al 2016). Dessa forma, é importante 

assimilar características dos cultivos nos modelos preditivos (Gonthier et al. 2014). A 

utilização de agrotóxicos, por exemplo, afeta a comunidade de vertebrados, através da 

abundância e da diversidade em suas diferentes expressões (número de espécies, índices de 

diversidade e equitabilidade) (Köhler & Triebskorn, 2013). No entanto, o número de estudos 

sobre os efeitos da utilização de agrotóxicos em vertebrados ainda é mínimo quando 

comparado aos invertebrados e merecem maior atenção nos próximos anos, a pensar do  

crescente interesse recente (Gonthier et al. 2014, Prosser et al. 2016, Jeliazkova et al. 2016). 

A agricultura praticada em Cachoeiras de Macacu, assim como no Brasil e no mundo 

faz uso intensivo da terra, se apropriando amplamente de tecnologias como fertilizantes 

químicos e defensivos agrícolas que são visam atuar principalmente sobre artrópodes 

potenciais pragas e plantas espontâneas que competem por recursos com as plantas cultivadas 

(Castro & Confalonieri, 2005, Londres, 2011). No entanto, a utilização desses insumos é 

prejudicial a uma série de organismos não alvo, causando mudanças na biota (Hendrickx et al. 

2007, Atwood et al. 2008), afetando direta e indiretamente as aves (Mitra, Chatterjee & 

Mandal  2011). Entre os impactos diretos, Campbell et al. (1997), apontam o risco de impacto 

do uso de agrotóxicos para 20 espécies de aves, posteriormente, Boatman et al. (2004) 

constataram que dentre essas, sete sofreram influência em algum aspecto determinante na 

dinâmica populacional (tamanho da ninhada, tamanho dos filhotes  e/ou crescimento dos 

filhotes), e também a disponibilidade de recursos animais e vegetais para aves. Os autores 

ainda ressaltam o fato de potencialmente haver uma subestimativa dos riscos da utilização 

desses produtos ao meio ambiente. Dessa forma, espera-se que a identificação dos produtos e 

o perfil da utilização desses produtos sejam importantes para entendermos a ocorrência das 

aves em uma paisagem agrícola. 
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Devemos observar que uma vez que cada um desses componentes da intensificação 

agrícola (utilização de agrotóxicos, supressão de arvores isoladas e áreas de floresta) acontece 

em uma determinada escala e merecem ser avaliados em conjunto nas suas respectivas escalas 

(Fischer et al. 2007, Gonthier et al. 2014). Ao final de uma meta-analise, Gonthier e 

colaboradores chegam à conclusão que tanto aspectos da paisagem como do manejo afetam 

plantas, invertebrados, e apontam que vertebrados devem seguir a mesma tendência, apesar do 

reduzido número de estudos em relação aos outros grupos estudados. Além dos trabalhos que 

entraram na análise em questão, outros estudos recentes obtiveram resultados promissores, 

apontando essa abordagem em detrimento da observação em uma única escala, apesar da 

grande heterogeneidade desses estudos no que diz respeito às escalas escolhidas e organismos 

modelo (Jokimäki & Kaisanlahti-Jokimäki, 2003, Barbaro et al. 2008,  Boscolo & Metzger, 

2009,  Ikin et  al. 2014, Moreira, Boscolo & Viana, 2015, Morantes-Filho et al. 2016). A 

partir da identificação de pouca literatura avaliando de forma detalhada os efeitos aditivos do 

manejo e da paisagem, é observada a necessidade de se observar o impacto ambiental da 

agricultora com essa abordagem, uma vez que existe a tendência que exerçam influência em 

diferentes escalas com potenciais efeitos aditivos entre esses impactos. 

1.2 Objetivo  

 Entendendo que diferentes aspectos da intensificação da agricultura podem atuar em 

conjunto na determinação das comunidades de aves nas paisagens agrícolas e que esse 

processo é mediado pela dieta das aves, o objetivo deste capítulo foi avaliar a resposta das 

comunidades de aves como um todo e das guildas tróficas individualmente à: (i) Quantidade e 

disposição dos fragmentos florestais, (ii) elementos arbóreos e características das 

propriedades rurais como (iii): complexidade estrutural e intensidade de manejo na escala do 

cultivo e da propriedade, em uma paisagem antropizada, em duas estações distintas do ano 

(seca e chuvosa) com uma levando-se em conta efeitos aditivos entre as escalas. Onde é 

esperado que ocorra uma influência positiva da presença de fragmentos e elementos arbóreos, 

além da influencia negativa da aplicação de agrotóxicos sobre a riqueza e abundância das 

aves. Além disso, espera-se que a comunidade de aves responda a elementos nas diferentes 

escalas e que as guildas tróficas tenham diferentes respostas diferentes às variáveis citadas 

acima, tendo em mente as diferenças nos seus requisitos ecológicos. Por fim, espera-se 

encontrar que comunidades em pontos com maior cobertura vegetal ao nível da paisagem 

sejam mais parecidas entre si do que com comunidades de paisagens com menor cobertura 

florestal. 
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2. Metodologia 

2.1 Parâmetros da comunidade 

Também foram realizadas análises tentando compreender o efeito das variáveis da 

paisagem e do cultivo em alguns aspectos gerais da comunidade como: Riqueza observada e 

estimada, dominância e equitabilidade.  Esses parâmetros foram obtidos a partir do programa 

Past 3 (Hammer, 2016). 

A riqueza estimada foi obtida a partir do estimador Chao 1 mostrado a seguir, onde S é 

o número de espécies verificadas, N1  as espécies que ocorreram apenas uma vez e N2 as 

espécies que ocorreram duas vezes. 

𝐶ℎ𝑎𝑜 1 = 𝑆 +
𝑁1(𝑁1 − 1)

2(𝑁2 + 1)
 

A equitabilidade foi calculada com base no índice de Shannon, dada pela equação 

abaixo, onde S é a riqueza de espécies:  

𝐸𝑣𝑒𝑛 = 𝑒𝐻′/S 

 A dominância foi calculada a partir do índice de diversidade de Simpson onde ni 

representa o número de indivíduos do táxon i e n representa o número total de indivíduos 

encontrado na comunidade. 

𝐷 = ∑ (
𝑛𝑖

𝑛
)

2
𝑛

𝑖

 

 

2.2 Análises estatísticas:  

Para se avaliar o efeito dos elementos da paisagem e do cultivo sobre a comunidade 

de aves foram feitos modelos lineares Generalizados (GLMs) se assumindo a distribuição de 

Poisson. Dominância e equitabilidade foram multiplicados por 100 para que se obtivessem 

números inteiros. Para uma melhor estimativa do erro, foi definido a priori o seguinte 

tratamento: A identificação de super/sub-dispersão dos modelos foi avaliada a partir da razão 

entre o desvio padrão do modelo saturado final e o número de graus de liberdade. Para os 

modelos onde essa razão foi maior que 2 e menor que 0.5, foi assumida uma distribuição de 

quasi-poisson, onde a variância é estimada a partir da média, conforme recomendado pela 



45 
 

literatura  (Burnham & Anderson, 1998,  Lindsey, 1999, Hoef & Boveng, 2007, Richards, 

2008). 

Buscando entender os efeitos aditivos de elementos nas diferentes escalas nas 

comunidades avaliadas, foram realizadas duas etapas de seleção de modelos. A primeira com 

o objetivo de selecionar a variável que melhor explicava os dados obtidos na sua respectiva 

escala. A variável melhor colocada, também é a variável com maior valor de importância, o 

que se traduz em maior probabilidade da variável explicar os dados entre as variáveis 

propostas (Burnham & Anderson, 2002). Posteriormente foi realizada uma segunda seleção de 

modelos com as variáveis eleitas nas quatro escalas. Os melhores modelos foram eleitos a 

partir do critério de informação de Akaike corrigido para pequenas amostras (AICc). Aqueles 

modelos para os quais foi assumida uma distribuição de quasi-poisson tiveram como critério 

de seleção o Quasi-AICc (QAICc), igualmente satisfatório, baseado em medidas de Quasi-

verossimilhança levando – se em conta o parâmetro de dispersão ĉ (Anderson, 1994). Para ter 

outra medida de ajuste do modelo, foram calculados os pesos de evidencia dos modelos, que 

pode ser interpretado como a probabilidade desse modelo ser eleito no pool de modelos 

gerados, Além disso, também foram obtidos pseudo R² (MAGEE, 1990) de cada modelo 

(posteriormente chamados de R²), que consiste em uma comparação da verossimilhança do 

modelo em questão em relação ao modelo nulo. Foi obtido o valor de importância de cada 

variável através da soma dos pesos de evidencia dos modelos que na qual ela está inclusa 

(Barton, 2016). A seleção de modelos foi realizada utilizando o pacote MuMIn (Barton, 

2016). 

Posteriormente, foram realizadas comparações dos parâmetros avaliados entre as 

glebas. Essas avaliações têm o objetivo apenas de discutir os resultados encontrados a partir 

das variáveis propostas a priori à luz de uma escala maior representada nesse estudo pelas 

glebas. A gleba não foi incluída como fator uma vez que essa variável estava correlacionada 

especialmente com a área ocupada por fragmentos na escala de 1100m e significaria uma 

simplificação do desenho amostral desse estudo, cujo objetivo é reconhecer a contribuição das 

varias escalas na comunidade de aves. 

Para se avaliar similaridade das comunidades de aves amostradas foi feito um 

escalonamento multidimensional não métrico (NMDS) com base na distancia de Bray-Curtis 

a partir dos dados de abundância com o pacote VEGAN (Oksanen et al. 2016). Todas as 

análises foram realizadas com o programa R (R Core Team, 2016). 
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3. Resultados 

 

3.1 Estação seca 

 

Variáveis do cultivo e da paisagem 

As principais culturas adotadas nas propriedades amostradas foram: milho, goiaba, 

feijão e Citrus spp, conforme a Figura 5. Nota-se ainda, uma ampla gama de agrotóxicos 

utilizados (Tabela 6). 

 

 

Figura 5: Culturas encontradas nas propriedades amostradas durante a estação seca em São José da Boa Morte 

(RJ). 
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Tabela 5: Aspectos do cultivo e da paisagem avaliados nesse estudo: Quali Amb 110m: Índice de qualidade 

ambiental desenvolvido com os agricultores; Estrato: índice baseado na altura da cultura; Intens 40m: 

Intensidade de manejo na escala de 40m; Arb: área ocupada por elementos arbóreos nos diferentes raios: 40, 110, 

350, 1100m;  Dist Arb: distância do centro da unidade produtiva  para o elemento arbóreo mais próximo; FRAG:  

área ocupada por fragmentos maiores que 0,5ha dentro de um raio de de 350 e 1100m ao redor do centro da 

unidade produtiva; Distância do centro da unidade produtiva para o fragmento mais próximo; PROX: Valor do 

índice proximity, que leva em conta a distância e a área dos fragmentos  ao redor do ponto focal (1100m); Dist 

Frag: distância do Centro da unidade produtiva  para o fragmento de vegetação mais próximo; Dp: Desvio 

Padrão. 

 

Parametro Unidade  Media (D. P.) Min Max Gleba A
D. P. 

Gleba A
Gleba B

D. P. 

Gleba B

Quali Amb  110m 

Est. seca
 S. U 2,23 (0,66) 1 3,3 2,1 0,7 2,5 0,6

Quali Amb 110m  

Est. Chuvosa
S.U 2,09(0,89) 1 3,8 1,8 0,8 2,4 0,9

Intens 40m.     

Est. Seca
S.U 12,06(2,60) 6 16 12 3,2 12,1 2,0

Intens 40m      Est 

chuvosa
S.U 9(2,99) 5 15 8,8 3,6 9,2 2,4

Estrato 40m       

Est. Seca
S.U 3,1(0,99) 1 4 2,78 0,95 3,56 0,88

Estrato 40m      

Est. Chuvosa
S.U 2,95(1,1) 1 4 2,3 1,1 3,6 0,7

Arb 40 m² 219,51(439) 0 1495,2 208,9 463,7 254,5 436,4

Arb 110 m² 3.192(2867) 0 8207,9 3436,8 2896,0 3169,1 3011,4

Arb 350 m² 34.704(15.602) 4399 56331,0 39636,7 16300,6 30474,4 14515,9

Arb 1100 m² 202.701 (50.957) 119638 311822 230869 50624 178444 41249

Dist Arb m 35,47(23,64) 5,1 104,7 41,0 27,2 32,8 20,3

Frag350 ha 0,86(1,91) 0 7,3 1,5 2,6 0,2 0,5

Frag1100 ha 60,66(47) 0 135 89 38 26 32

PROX S.U 12,07(21) 0,0 80,5 23,6 24,7 0,6 0,7

DistFrag m 479(390) 129 1331 299 108 675 498
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Tabela 6 Agrotóxicos utilizados pelos agricultores entrevistados em São José da boa Morte (RJ). 

 

 

 

 

Nome Comercial Ação Principio Ativo PPA

Folicur 200 EC Fungicida TEBUCONAZOL I    

Arcadia Fungicida
TEBUCONAZOL + CRESOXIM-

METÍLICO
II  

kumulus Fungicida LAMBDA-CIALOTRINA II  

Manzate® WG Fungicida MANCOZEBE II  

Rival 200 EC Fungicida TEBUCONAZOLE II  

Alterne Fungicida TEBUCONAZOL III 

Cercobin 500 SC Fungicida TIOFANATO-METÍLICO III  

Cumulus Fungicida e Acaricida Sulfur (ENXOFRE) IV    

Reconil Fungicida e Bactericida
OXICLORETO DE COBRE/COBRE 

METÁLICO
III  

Fusilade 250 EW Herbicida FLUAZIFOPE-P-BUTÍLICO II  

Gramocil Herbicida PARAQUAT + DIUROM II  

Gramoxone Herbicida PARAQUAT II  

Sanson 40 SC Herbicida NICOSULFUROM II  

Crucial Herbicida GLIFOSATO III  

Podium S Herbicida Fenoxaprope-P-Eílico e Cletodim III  

Roundup Herbicida GLIFOSATO III  

Ampligo Inseticida
LAMBDA-CIALOTRINA 

/CHLORANTRANILIPROLE
I    

Engeo Pleno Inseticida
TIAMETOXAM/LAMBDA-

CIALOTRINA
I    

Fastac 100 Inseticida ALFA- CIPERMETRINA I    

Karate Zeon 50 CS Inseticida LAMBDA-CIALOTRINA I    

Mospilan Inseticida ACETAMIPRIDO II 

CONFIDOR S Inseticida CIFLUTRINA/IMIDACLOPRIDO II  

Confidor Supra Inseticida
IMIDACLOPRIDO /BETA-

CIFLUTRINA
II  

Decis 50 SC Inseticida DELTAMETRINA II  

Furadan 350 FS Inseticida
METILCARBAMATO DE 

BENZOFURANILA
II  

Karate zeon 250 CS Inseticida PARAQUAT II  

Lannate Inseticida METOMIL II  

Provado 200 SC Inseticida IMIDACLOPRIDO III 

Cyptrin Inseticida CIPERMETRINA IV    

Vertimec 18 CE Inseticida e Acaricida ABAMECTINA II  

Lorsban® 480 BR Inseticida e Acaricida CLORPIRIFÓS I    

Agral Oleo Mineral ETILENOX IV    
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Comunidade de Aves 

Ao final da amostragem na Estação seca (maio a julho) Foram registrados 913 

indivíduos de aves, pertencentes a 72 espécies distribuídas em 32 famílias (Figura 6), 

classificadas em oito guildas tróficas (Figura 7 e 8). Na gleba A foram registradas 66 espécies 

e na gleba B, 50 espécies. Nas propriedades da Gleba A foram registradas em media, 18.4 e 

na gleba B 17 espécies. 

 

Figura 6: Abundância e riqueza das famílias de aves encontradas na estação seca em São José da boa Morte 

(RJ). 
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Figura 7: Frequência de guildas tróficas de aves registradas na estação seca em São José da boa Morte 

(RJ). In: Insetívoros, On: Onívoros, Gr: granívoros, Fr: Frugívoros, Ca: Carnivoros, Pi: Piscivoros, De: 

Detrivitoros, Ne: Nectarivoros. 

 

 

 

Figura 8 Riqueza das guildas tróficas de aves encontradas na estação seca em São José da boa Morte 

(RJ). In: Insetívoros, On: Onívoros, Gr: granívoros, Fr: Frugívoros, Ca: Carnivoros, Pi: Piscivoros, De: 

Detrivitoros, Ne: Nectarivoros. 
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Figura 9: Boxplots comparando as duas glebas na estação seca em função de parâmetros da comunidade de aves 

em São José da boa Morte (RJ).  

A seleção de modelos não descartou o modelo nulo ao determinar a riqueza de aves 

observada com base nas variáveis propostas. Já a riqueza estimada, variou negativamente em 

função da distância do fragmento, positivamente à altura do estrato da cultura e, contrária à 

hipótese desse estudo, diminuiu com o aumento na quantidade de elementos arbóreos nas 

escalas de 110 e 350m (Tabela 7 e Figura 10). No entanto, as variáveis de elemento arbóreo 

obtiveram menor peso relativo quando comparado à distância para o fragmento (Tabela 7 e 8). 

A equitabilidade respondeu negativamente à conectividade na escala de 1100m. Por outro 

lado, respondeu positivamente à quantidade de fragmentos na escala de 350m e à menor 

distância ao elemento arbóreo mais próximo (Figura 11). De forma esperada, a dominância 

seguiu o padrão oposto da equitabilidade, respondendo positivamente à conectividade e à 

distância do elemento arbóreo mais próximo (Figura 12). 
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Tabela 7: Seleção de modelos descrevendo a influência dos aspectos avaliados para os parametros da 

comunidade de aves em SJBM: (K: número de parâmetros, logLik: verossimilhança do modelo ; Weight: Peso 

de evidencia do modelo Variáveis marcadas com *  foram modeladas em função de quasi-verossimilhança, 

QAIC e ΔQAIC). 

 

 

 

Tabela 8: Valor de importância das variáveis que entraram no modelo final explicando os atributos das 

comunidades de aves em SJBM na estação seca. - Nas variáveis marcadas com * o modelo nulo obteve  ΔAicc< 

2). 

 

 

1 Y - Dist Frag 0,14 2 59.194-    123,1 0 0,21

2 Y+ Nulo 0,00 1 60.584-    123,4 0,27 0,18

3 Y - Dist Frag - Arb 350 0,23 3 58.067-    123,7 0,6 0,15

4 Y - Arb 110 0,04 2 60.226-    125,2 2,06 0,07

1 Y+ Estrato - Dist Frag - Arb 110 0,88 4 80.317-    172 0 0,49

2 Y+ Estrato - Dist Frag - Arb 110 - Arb 350 0,90 5 78.657-    172 0,44 0,40

3 Y+ Estrato - Dist Frag - Arb 350 0,84 4 82.572-    176 4,51 0,05

10 Y - Nulo 0 1 -100.186 49.0 2.93 0.038

Equitabilidade 1 Y - Dist Arb - Prox + Frag 350 0,95 4 62.211-    135,3 0 0,49

2 Y - Dist Arb - Prox 0,93 3 64.522-    136,6 1,36 0,25

3 Y - Dist Arb - Prox - Arb 40 0,95 5 61.675-    138 2,69 0,13

16 Y+ Nulo 0 1 -90.262 182.8 47.48 0.000

Dominância 1 Y+ Prox + Dist Arb 0,92 3 54.899-    117,4 0 0,37

2 Y+ Prox 0,90 2 56.506-    117,8 0,36 0,31

3 Y+ Prox - Frag 350 0,91 3 56.488-    120,6 3,18 0,08

16 Y+ Nulo 0 1 -78.849 159,9 42,54 0

logLik AICc ΔAIC

Riqueza 

Observada

Riqueza 

estimada*

weight
Parametro 

avaliado

Nº 

Modelo
Intercepto Modelo R² K 

Variável Estrato
Intens. 

Cult 40
Frag 350 PROX Dist Frag Dist arb Arb 40 Arb110 Arb 350

Raves* (-)0.50 0.21 0.39 0.46

Riqueza 

estimada
0.48 (-)0.77 (-)0.55 0.51 

Equitabilidade 0.65 (-)1.00 (-)0.95 0.22

Dominancia 0,173 0,181 1 0,527
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Figura 10: Influência das principais variáveis descrevendo a riqueza estimada de aves  na estação seca em São 

José da boa Morte (RJ). 

 

 

 

 

Figura 11: Influência das principais variáveis descrevendo a equitabilidade da comunidade de aves na estação 

seca em São José da boa Morte (RJ). 
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Figura 12: Principais variáveis descrevendo a dominância na comunidade de aves na estação seca em São José 

da boa Morte (RJ). 

3.1.3. Guildas tróficas de aves 

Insetívoros 

   A abundância de insetívoros respondeu a parâmetros correspondentes a três escalas 

analisadas nesse estudo. De acordo com a tabela 9, podemos observar que tanto a distância 

para o fragmento mais próximo quanto área ocupada por elementos arbóreos em um raio de 

350m foram importantes para explicar a abundância dessa guilda (Tabela 10). A abundância 

de insetívoros, respondeu de forma contrária a presença de árvores na escala de 350m, 

apresentando simultaneamente uma resposta positiva à proximidade do fragmento mais 

próximo e uma resposta negativa à área ocupada por fragmentos em um raio de 350m (Figura 

15).  Quando analisamos a riqueza de insetívoros, mais uma vez verificamos a importância da 

distância do fragmento mais próximo, que aparece no modelo como a variável mais 

importante, seguida do elemento arbóreo em uma escala de 350m que de forma contraria à 

nossa hipótese, influenciou de forma negativa a riqueza de aves insetívoras (Figura 16). No 

entanto, a partir da seleção de modelos e do valor de importância, podemos verificar a menor 

importância relativa desse parâmetro (Tabela 10). A partir das Figuras 13 e 14 podemos 

identificar a mudança na riqueza e abundancia de insetívoros e outras guildas tróficas entre as 

glebas. 
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Tabela 9: Seleção de modelos descrevendo a influência dos aspectos medidos na abundância e riqueza das 

comunidades de aves na estação seca em São José da boa Morte (RJ). (K: número de parâmetros, logLik: 

verossimilhança do modelo; Weight: Peso de evidencia do modelo. Variáveis marcadas com *  foram modeladas 

em função de quasi-verossimilhança, QAIC e ΔQAIC). 

 

 

 

 

 

 

1 Y- Dist Frag - Arb 350 + Arb 40 0,59 4 57.294-    125,4 0 0,40

2 Y-  Dist Frag - Ar 350 0,51 3 59.045-    125,7 0,24 0,36

3 Y-  Dist Frag - Arb 350  - Quali amb 110 0,51 4 58.988-    128,8 3,39 0,07

12 Y + Nulo 0,00 1 -65.790 133,8 8,37 0,01

1 Y-  Dist Frag - Arb 350 0,34 3 44.244-    96,1 0 0,26

2 Y-  Dist Frag 0,17 2 46.348-    97,4 1,36 0,13

3 Y-  Dist Frag+ Intens. Cult - Arb 350 0,37 4 43.706-    98,3 2,18 0,09

6 Y + Nulo 0,00 1 -48.144 98,5 2,43 0,08

1 Y + Prox + Frag 350 0,99 3 68.310-    144,2 0 0,65

2 Y + Prox + Frag 350 + Arb 110 0,99 4 68.084-    147 2,81 0,16

13 Y + Nulo 0,00 1 -125.913 71.9 24.61 0.000

1 Y + Frag 1100 0,17 2 -31.873 68,5 0 0,29

2 Y + Nulo 0,00 1 -33.666 69,6 1,07 0,17

3 Y + Frag 1100 + Intens 40 0,20 3 -31.534 70,7 2,17 0,10

1 Y- Estrato 0,27 2 24.747-    54,2 0 0,29

2 Y- Estrato + frag 350 0,33 3 23.891-    55,4 1,14 0,17

3 Y- Estrato + Frag 1100 0,31 3 24.188-    56 1,73 0,12

4 Y- Estrato - Arb 110 0,30 3 24.344-    56,3 2,05 0,11

6 Y+ Nulo 0,00 1 -27.739 57,7 3,47 0,052

1 Y + Nulo 0,00 1 21.724-    45,7 0 0,23

2 Y - Estrato 0,10 2 20.673-    46,1 0,41 0,18

3 Y + Frag 1100 0,06 2 21.092-    46,9 1,25 0,12

4 Y + Frag 350 0,02 2 21.491-    47,7 2,05 0,08

1 Y + Dist Arb 0,86 2 70.375-    145,5 0 0,49

2 Y + Dist Arb + frag 1100 0,86 3 69.997-    147,6 2,1 0,17

5 Y + Nulo 0,00 1 -88.834 48.1 6.15 0.025

1 Y+ Nulo 0,00 1 39.739-    81,7 0 0,28

2 Y- Arb 350 0,04 2 39.387-    83,5 1,81 0,11

3 Y + Arb 40 0,03 2 39.458-    83,7 1,95 0,10

4 Y + Arb 110 0,02 2 39.511-    83,8 2,06 0,10

5 Y + Arb 1100 0,02 2 39.583-    83,9 2,2 0,09

weightK logLik AICc ΔAIC
Parametro 

avaliado

Nº 

Modelo
Intercepto Modelo R²

Abundância 

insetivoros

Riqueza 

Onivoros

Riqueza 

Granivoros

Abundância 

Frugivoros

Abundância 

Onivoros*

Riqueza 

Insetivoros

Abundância 

Granivoros*

Riqueza 

Frugivoros
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Tabela 10: Valor de importância das variáveis que entraram no modelo final explicando a abundância e a riqueza 

das guildas tróficas de aves na estação seca em São José da boa Morte (RJ) (Abin:  Abundância de insetívoros, 

RIn: Riqueza de insetívoros, AbGr: Abundância de Granívoros; RGr; Riqueza de Granivoros; AbFr: Abundância 

de frugivoros, RFr: Riqueza de frugiívoros, AbOn: Abundância de Onívoros, Ron: Riqueza de Onivoros- Os 

valores grifados em negrito indicam as variáveis que entraram no modelos selecionados pelo AICc- Nas 

variaveis marcadas com * o modelo nulo obteve  ΔAicc< 2). 

 

 

 

Figura 13:Comparação da abundância das guildas tróficas de aves individualmente entre as glebas analisadas 

durante a estação seca em São José da boa Morte (RJ). 

 

Variável Estrato
Intens. 

Cult 40

Quali 

Amb 110
Frag 350 PROX

Frag 

1100

Dist 

Frag
Dist arb Arb 40 Arb110

Arb 

350

Arb 

1100

Ab In 0,18 (-)0,95 0,50 (- )0,94

R In 0,31 (-) 0,73 0,31 (-) 0.65

AbGr (-)0.18 0.88 1.00 (-)0.16 

R Gr 0.24 (-)0.21 0.22 0.60

Ab Fr (-)0.81 0.29 0.30 0.24

R Fr * (-)0.41 0.24 0.28 0.21

Ab On (-)0.16 0.18 0.93 (-)0.16

R On* 0.25 0.29 (-)0.34 0.25
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Figura 14: Comparação da riqueza das guildas tróficas de aves individualmente entre as glebas analisadas 

durante a estação seca em São José da boa Morte (RJ). 

 

 

 

Figura 15: Principais variáveis descrevendo a abundância de aves insetívoras na estação seca em São José da boa 

Morte (RJ). 
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Figura 16: Principais variáveis descrevendo a riqueza de aves insetívoras na estação seca em São José da boa 

Morte (RJ). 

 

Granívoros 

A abundância de aves granívoras seguiu o padrão encontrado nos insetívoros: 

Responderam tanto à escala de 1100m quanto à escala de 350m, variando positivamente em 

função da conectividade da paisagem e da área ocupada por fragmentos em um raio de 350m 

(Figura 17). As duas variáveis tiveram importância considerável (Tabela 10), com o índice de 

conectividade tendo maior importância relativa.  A gleba A apresentou maior abundância de 

granívoros em relação à gleba B (Figura 13). O modelo nulo não foi descartado para explicar 

a riqueza de granívoros, indicando que essa não variou de forma considerável em função de 

nenhuma das variáveis propostas. Apesar da seleção de modelos ter selecionado o modelo 

nulo como provável para explicar a riqueza de granívoros, foi encontrado um efeito 

significativo da cobertura de fragmentos em sobre a riqueza dessa guilda (Figura 18). Apesar 

do fato que diferentes se baseiam em diferentes filosofias matemáticas, foi realizado um 

segundo teste para a riqueza de granívoros, uma vez que a função dredge utilizada, apesar de 

recomendada, não captura parâmetros de dispersão menores que um. Como o parâmetro de 

dispersão ĉ encontrado foi 0,3, o modelo nulo foi incluso como provável, enquanto que o teste 

χ² descartou a hipótese nula de que a área de fragmentos não altera a riqueza de granívoros 

(G.L. = 18, p = 0,001) (Figura 18).  
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Figura 17: Principais variáveis descrevendo a abundância de aves granívoras na estação seca em São 

José da boa Morte (RJ). 

 

 

 

Figura 18: Influência da área de fragmentos na escala de 1100m sobre a riqueza de aves granívoras na 

estação seca em São José da boa Morte (RJ). 

 

Frugívoros 

De forma contrária à hipótese desse trabalho, a riqueza e abundância de frutívoros 

variaram negativamente em função do aumento de número de estratos nas culturas 

encontradas (Figura 19), apesar de elementos da paisagem como área de fragmentos não 

terem sido descartados. Já a seleção de modelos tentando explicar a riqueza de frugívoros não 

descartou o modelo nulo, tendo esse sido o modelo eleito o melhor modelo a partir das 

variáveis propostas. 
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Figura 19: Influência da complexidade estrutural da  cultura sobre a abundância de aves frugívoras na 

estação seca em São José da boa Morte (RJ). 

 

Onívoros  

Contraria a hipótese de que elementos arbóreos atuariam positivamente na abundância 

e riqueza, a abundância de aves onívoras aumentou com a maior distância do elemento 

arbóreo mais próximo (Figura 20), tendo sido descartado qualquer outro modelo. Já a riqueza 

de onívoros não foi explicada de forma razoável por nenhum dos modelos propostos.  

 

Figura 20: Influência da distância para o elemento arbóreo mais próximo sobre a abundância de aves onívoras 

em São José da boa Morte (RJ). 

Apesar de ter se detectado pouca variação na abundância e na riqueza absoluta entre as 

glebas, as comunidades de aves variaram consideravelmente entre as glebas em termos de 

composição. Esse padrão pode ser observado a partir do NMDS que caracterizou as 
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comunidades com base na sua similaridade. A análise em questão apresentou as duas glebas 

amostradas com pouca sobreposição e um valor razoável de Stress (0, 205), indicando poder 

de inferência a partir do resultado observado (Figura 21).   

 

Figura 21: Similaridade entre as comunidades de aves amostradas na estação seca em São José da boa Morte 

(RJ). No gráfico acima, as letras correspondem às glebas amostradas. O gráfico abaixo consiste no Sheppard plot 

para se avaliar o ajuste do resultado encontrado. 
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3.2. Estação chuvosa 

 

 Variáveis do cultivo e da paisagem 

Em relação à primeira amostragem, houve mudança no uso do solo em duas propriedades, 

acarretando uma pequena redução no índice de manejo nas escalas de 40 e 110m (Figura 22). 

 

 

Figura 22: Culturas encontradas nas propriedades amostradas durante a estação chuvosa em São José da boa 

Morte (RJ). 

 

Comunidade de aves  

Na segunda amostragem realizada entre setembro e novembro, foram feitos 1129 

registros de 83 espécies de aves pertencentes a 37 famílias (Figuras 23,24 e 25). Na gleba A 

foram encontradas 71 espécies, enquanto que na gleba B foram encontradas 68 espécies. 

Assim como na estação seca, não houve mudanças pronunciadas no número absoluto 

de espécies ou indivíduos entre as glebas (Figura 26). Por outro lado, a equitabilidade e 

dominância variaram entre as duas glebas, apresentando maior e menor valor, 

respectivamente na gleba A. Ao selecionar um modelo predizendo a riqueza observada, a 

seleção de modelos elegeu o modelo nulo, mostrando que quantidade media de espécies não 

variou em função de nenhum dos parâmetros avaliados nesse trabalho. Já a riqueza estimada 

respondeu à quantidade de elementos arbóreos na escala de 350m (Figura 27). De forma 
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contraria a hipótese inicial, esse a riqueza estimada também respondeu positivamente à 

distância do elemento arbóreo mais próximo. A equitabilidade variou positivamente em 

função da quantidade de área de fragmentos e também em função da área ocupada por 

elementos arbóreos na escala de 110m (Figura 28), observando os valores de importância, 

concluímos que as duas variáveis tiveram mesma importância (Tabelas 11 e 12). Da mesma 

forma, a dominância, variou positivamente em função da distância para o fragmento mais 

próximo e negativamente em função da quantidade de elementos árvores na escala de 110m 

(Figura 29). 

 

Figura 23: Abundância (esquerda) e riqueza (direita) das famílias de aves encontradas na estação chuvosa em 

São José da boa Morte (RJ). 
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Figura 24: Abundância das guildas tróficas de aves encontradas na estação chuvosa em São José da boa Morte 

(RJ) In: Insetívoros, On: Onívoros, Gr: granívoros, Fr: Frugívoros, Ca: Carnivoros, Pi: Piscivoros, De: 

Detrivitoros, Ne: Nectarivoros. 

 

 

 

Figura 25: Riqueza das guildas tróficas de aves encontradas na estação chuvosa em São José da boa Morte (RJ) 

In: Insetívoros, On: Onívoros, Gr: granívoros, Fr: Frugívoros, Ca: Carnivoros, Pi: Piscivoros, De: Detrivitoros, 

Ne: Nectarivoros. 
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Figura 26: Comparação dos parâmetros da comunidade de aves em função das glebas na estação chuvosa em São 

José da boa Morte (RJ). 

 

 

 

Figura 27: Principais variáveis influenciando a riqueza estimada de aves na estação chuvosa em São José da boa 

Morte (RJ). 
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Figura 28: Principais variáveis influenciando a equitabilidade das espécies de aves na estação chuvosa em São 

José da boa Morte (RJ). 

 

 

 

 

Figura 29: Principais variáveis descrevendo a dominância na comunidade de aves na estação chuvosa em São 

José da boa Morte (RJ). 
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Tabela 11: Seleção de modelos descrevendo o efeito das variáveis sobre os parâmetros da comunidade de aves 

na estação chuvosa em São José da boa Morte (RJ) (K: número de parâmetros, logLik: verossimilhança do 

modelo ; Weight: Peso de evidencia do modelo Variáveis marcadas com *  foram modeladas em função de 

quasi-verossimilhança, QAIC e ΔQAIC). 

 

 

Tabela 12: Valor de importância das variáveis que entraram no modelo final explicando diferentes parametros da 

comunidade de aves na estação chuvosa em São José da boa Morte (RJ). Os valores grifados em negrito indicam 

as variáveis que entraram no modelos selecionados pelo AICc como mais provável Nas variáveis marcadas com 

* o modelo nulo obteve  ΔAicc<2).  

 

 

 

 

1 y + Nulo 0,00 1 56.011-    114,2 0,00 0,31

2 y + Tarb1100 0,04 2 55.629-    116,0 1,72 0,13

3 y + Intens.40 0,02 2 55.764-    116,2 1,99 0,12

4 y + Frag 350 0,01 2 55.862-    116,4 2,19 0,10

1 y + Dist Arb +  Arb 350 0,52 3 61.991-    131,5 0,00 0,39

2 y + Estrato  + Arb 350+ Dist Arb 0,58 4 60.539-    131,7 0,26 0,34

3 y + Dist Arb+ Arb 350 + Dist Frag 0,52 4 61.836-    134,3 2,86 0,09

11 y + Nulo 0,00 1 69.250-    140.7 9.24 0,004

Equitabilidade 1 y + Arb 110 + Frag 1100 0,49 3 72.648-    152,8 0,00 0,42

2 y + Arb 110 + Frag 1100+arb 350 0,50 4 72.582-    155,8 3,04 0,09

15 y + Nulo 0,00 1 79.466-    161.2 8.36 0,006

Dominância* 1 y + Dist Frag - Arb 110 0,28 3 42.715-    91,40 0,00 0,13

2 y -  Arb 110 0,20 2 43.845-    91,70 0,26 0,12

3 y + Dist Frag - Arb 40 0,27 3 42.902-    91,80 0,38 0,11

4 y + Dist Frag 0,19 2 43.918-    91,80 0,41 0,11

5 y - Arb 350 0,16 2 44.314-    92,60 1,20 0,07

6 y + Dist - Arb 350 0,23 3 43.396-    92,80 1,36 0,07

7 y - Arb 350 0,22 3 43.499-    93,00 1,57 0,06

8 y + Dist Arb 0,29 4 42.602-    93,20 1,77 0,05

9 y + Dist Frag - Arb 110 - Arb 350 0,28 4 42.670-    93,30 1,91 0,05

10 y + Dist Frag - Arb 350 - Arb 40 0,28 4 42.793-    93,60 2,16 0,05

14 y + Nulo 0,00 1 46.014-    94.0 2.60 0,036

Parametro 

avaliado

Nº 

Modelo
Intercepto Modelo R² logLik AICc ΔAIC weightK 

Riqueza 

estimada*

Riqueza 

observada

Variável Estrato
Intens Cult 

40

Quali amb 

110
Frag 350

Frag 

1100

Dist. 

Frag

Dist. 

Arb
Arb 40 Arb 110 Arb 350 Arb 1100

Riqueza 

observada
0,25 0,21 0,24 (-) 0,27

Riqueza 

estimada
0,45 (-) 0,18 0,98 0,89

Equitabilidade (-) 0,22 0,79 0,79 0,26

Dominancia 0.58 (-) 0.36 (-) 0.49 (-) 0.37
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3.2.3 Guildas tróficas de aves 

Insetívoros 

Na estação chuvosa os insetívoros apresentaram um padrão similar à estação seca, obtendo 

maior abundância e riqueza na gleba com  menor cobertura de fragmentos florestais (Figuras 

33 e 34). Complementarmente à composição da paisagem, a abundância de insetivoros 

respondeu negativamente à distância para o elemento arbóreo mais próximo e negativamente 

à intensidade de cultivo na escala de 40m  (Figuras 30 e 31). A área de fragmentos na escala 

de 350m apareceu em um dos modelos propostos, no entanto seu valor de importância é baixo 

quando comparado às outras variáveis (Tabelas 13 e 14). 

Granívoros 

A abundância de granívoros respondeu negativamente à conectividade da paisagem e à 

presença de árvores na escala de 110m (Figura 32), já a riqueza não respondeu a nenhum dos 

parâmetros avaliados. 

Frugívoros  

Através da seleção de modelos não se conseguiu detectar um efeito consistente de nenhuma 

das variáveis sobre a abundância e riqueza de frugívoros, no entanto, houve diferença na 

riqueza entre as glebas analisadas sugerindo que essa guilda também se beneficia do contexto 

de paisagem em uma escala mais ampla daquelas analisadas na seleção de modelos. A seleção 

de modelos também não elegeu de forma consistente nenhum modelo a partir das variáveis 

propostas para explicar a abundância ou a riqueza de frugivoros, apesar de ao compararmos a 

riqueza media entre as glebas, encontramos diferenças. (Figuras 33 e 34). 

Onívoros 

Contraria às hipóteses iniciais, a abundancia e riqueza de onívoros não respondeu de forma 

consistente à nenhuma das  variáveis propostas (Tabelas 13 e 14). Da mesma forma não 

variou de forma consistente entre as glebas (Figuras 28 e 29).  
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Tabela 13: Seleção de modelos descrevendo a influência das variáveis sobre a abundância e a riqueza das guildas 

tróficas de aves na estação chuvosa em São José da boa Morte (RJ) (K: número de parâmetros, logLik: 

verossimilhança do modelo; Weight: Peso de evidencia do modelo; Variáveis marcadas com *  foram modeladas 

segundo Quasi-poisson.  

 

 

 

 

1 Y - Frag 1100 -Dist Arb -Intens 40 0,87 4 63.461-    137,6 0,00 0,28

2 Y - Frag1100 - Dist Arb 0,85 3 65.082-    137,7 0,08 0,27

3 Y - Frag1100 0,81 2 67.321-    139,3 1,76 0,12

4 Y - Frag1100 - Dist Arb - Intens 40+ Frag 350 0,88 5 62.627-    139,5 1,95 0,11

5 Y - Frag1100 - Intens 40 0,83 3 66.304-    140,1 2,52 0,08

14 Y - Nulo 0,00 1 83.820-    169.9 32.27 0

1 Y - Frag 1100 0,22 2 43.162-    91,0    0,00 0,31

2 Y + Estrato 0,13 2 44.165-    93,0    2,01 0,11

3 Y + Estrato -Frag 1100 0,23 3 42.958-    93,4    2,39 0,09

4 Y + Nulo 0,00 1 45.608-    93.4 2.41 0,093

- -

1 Y -  Arb 110 -PROX 0,83 3 84.786-    40,7 0 0,16

2 Y -  Arb 110 0,70 2 90.557-    40,9 0,23 0,14

3 Y -  Arb 110 + Estrato 0,78 3 87.290-    41,7 0,97 0,10

4 Y - PROX 0,62 2 92.890-    41,8 1,13 0,09

5 Y -  Arb 110 -PROX + Frag 350 0,86 4 82.855-    42 1,26 0,09

6 Y -  Arb 110 -PROX + Estrato 0,85 4 83.640-    42,3 1,56 0,07

7 Y -  Arb 110 + Frag 350 0,72 3 89.679-    42,6 1,89 0,06

8 Y -  Arb 110 +Estrato + Frag 350 0,80 4 86.651-    43,4 2,72 0,04

9 Y - Nulo 0.0000 1 102.551- 43.6 2.85 0.039

1 Y + NULO 0,00 1 39.908-    82,0    0,00 0,26

2 Y + Estrato 0,05 2 39.365-    83,4    1,40 0,13

3 Y - Frag350 0,05 2 39.415-    83,5    1,50 0,12

4 Y - Prox 0,04 2 39.541-    83,8    1,75 0,11

5 Y + Quali amb 110 0,03 2 39.577-    83,9    1,82 0,11

6 Y + Estrato - Frag350 0,10 3 38.882-    85,3    3,23 0,05

1 Y + Nulo 0,00 1 33.366-    69,0    0,00 0,21

2 Y + Tarb 1100 0,11 2 32.160-    69,0    0,07 0,20

3 Y - Estrato 0,06 2 32.766-    70,2    1,28 0,11

4 Y + Tarb  350 0,03 2 33.028-    70,8    1,81 0,08

5 Y - Tarb 110 0,02 2 33.166-    71,0    2,08 0,07

1 Y + NULO 0,00 1 27.187-    56,6    0,00 0,20

2 Y + Arb 350 0,10 2 26.183-    57,1    0,47 0,16

3 Y + Frag 1100 0,08 2 26.373-    57,5    0,86 0,13

4 Y + Estrato 0,05 2 26.640-    58,0    1,39 0,10

5 Y + Dist Arb +  Arb 350 0,14 3 25.654-    58,8    2,21 0,07

Abundancia 

Insetivoros

Riqueza 

Insetivoros

Abundancia 

Granivoros*

Riqueza 

Granivoros

Modelo logLik AICc

Abundancia 

Frugívoros

Riqueza 

Frugivoros

R²
Parametro 

avaliado

Nº 

Modelo
Intercepto weightK ΔAICc
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Tabela 13 (Continuação) 

  

 

Tabela 14: Valor de importância das variáveis que entraram no modelo final explicando a abundância e a riqueza 

das guildas tróficas de aves na estação chuvosa em São José da boa Morte (RJ) (Abin:  Abundância de 

insetívoros, RIn: Riqueza de insetívoros, AbGr: Abundância de Granívoros; RGr; Riqueza de Granivoros; AbFr: 

Abundância de frugivoros, RFr: Riqueza de frugiívoros, AbOn: Abundância de Onívoros, Ron: Riqueza de 

Onivoros- Os valores grifados em negrito indicam as variáveis que entraram no modelos selecionados pelo 

AICc- Nas variaveis marcadas com * o modelo nulo obteve  ΔAicc< 2). 

 

 

 

2 Y + NULO 0,00 1 64.640-    131,5 0,53 0,16

3 Y - Arb 1100 0,11 2 63.454-    131,6 0,65 0,15

4 Y + Estrato -Arb 1100 0,17 3 62.743-    133,0 2,02 0,07

1 Y + Nulo 0,00 1 43.249-    88,5 0,00 0,20

2 Y + Frag 1100 0,07 2 42.527-    89,1 0,56 0,15

3 Y + Frag 350 0,02 2 43.020-    90,0 1,54 0,09

4 Y + Intens. 0,5ha 0,02 2 43.062-    90,1 1,63 0,09

5 Y + Dist Arb 0,00 2 43.201-    90,4 1,90 0,08

6 Y + Frag 1100 + Intens 40 0,10 3 42.214-    90,4 1,93 0,08

7 Y + Frag 1100 +Dist Arb 0,07 3 42.512-    91,0 2,53 0,06

Abundancia 

Onívoros

Riqueza 

Onivoros*

K logLik AICc ΔAICc weight
Parametro 

avaliado

Nº 

Modelo
Intercepto Modelo R²

Variavel Estrato Intens 40
Quali amb 

110

Frag 

350
Prox Frag 1100

Dist. 

Arb
Arb 110 Arb 350

Arb 

1100

Abin (-) 0,50 (-)0,25 (-) 1,00 (-) 0,73

Rin 0,32 0,21 0,22 (-) 0,63

AbGr 0.34 (-)0.33 (-)0.54 (-)0.70

RGr* 0,29 0,24 0,28 0,24

AbFr * (-) 0,27 (-) 0,25 0,26 0,40

Rfr * (-) 0,26 0,31 0,24 0,40

Abon* 0,45 0,23 (-) 0,24 (-) 0,35

RON * 0.24  (-) 0,23 0,34 0,21
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Figura 30: Principais variáveis descrevendo a abundancia de aves insetívoras na estação chuvosa em São José da 

boa Morte (RJ). 

 

 

Figura 31: Influência da área ocupada por fragmentos na riqueza de aves insetívoras na estação chuvosa 

em São José da boa Morte (RJ). 

 

 

Figura 32: Influência dos principais parâmetros descrevendo a abundancia de aves granívoras na estação 

chuvosa em São José da boa Morte (RJ). 
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Figura 33: Comparação da abundância das guildas tróficas de aves em função das glebas amostradas na estação 

chuvosa em São José da boa Morte (RJ).  

 

Figura 34: Comparação da riqueza das guildas tróficas de aves entre as glebas amostradas na estação chuvosa em 

São José da boa Morte (RJ). 
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Composição das comunidades 

A partir do resultado do NMDS (Stress = 0, 25) podemos observar que as glebas se 

diferenciaram quanto à sua composição de forma clara, com as propriedades amostradas 

dentro das glebas mais próximas entre si, formando dois clusters, apesar de não estarem 

distantes nos eixos apresentados, não se sobrepuseram (Figura 35).  

 

Figura 35: Similaridade entre as comunidades de aves amostradas nas duas glebas na estação chuvosa em São 

José da boa Morte (RJ). No gráfico acima, as letras correspondem às glebas amostradas. O gráfico abaixo 

consiste no Sheppard plot para se avaliar o ajuste do resultado encontrado. 
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Tabela 15: Síntese dos modelos selecionados como mais prováveis explicando o dos resultados encontrados nas 

duas estações amostradas. A cor vermelha indica resultados não propostos inicialmente e a cor verde indica 

resultados alinhados com as hipóteses do presente trabalho, que propunha que a maior complexidade da 

paisagem e uma maior permeabilidade da matriz influenciam positivamente a riqueza e a abundância das 

comunidades de aves. Quali Amb Cult 110m: Índice de qualidade ambiental desenvolvido com os agricultores; 

Estrato: índice baseado no ciclo de cultura levando em conta apenas a altura da cultura; Intens 40m: Intensidade 

de manejo na escala de 40m; Arb: área ocupada por elementos arbóreos, mata ciliar, cercas vivas e pequenos 

fragmentos nos diferentes raios: 40, 110, 350, 1100m;  Dist Arb: distância do centro da unidade produtiva  para o 

elemento arbóreo mais próximo; FRAG:  área ocupada por fragmentos maiores que 0,5ha dentro de um raio de 

de 350 e 1100m ao redor do centro da unidade produtiva; Distância do centro da unidade produtiva para o 

fragmento mais próximo; PROX: Valor do índice proximity, que leva em conta a distância e a área dos 

fragmentos  ao redor do ponto focal (1100m); Dist Frag:  distância do Centro da unidade produtiva  para o 

fragmento de vegetação mais próximo. 

 

 

4. Discussão  

4.1. Estação seca 

De forma geral, as espécies encontradas se caracterizam pela preferencia ou 

tolerância a áreas abertas, sujeitas a distúrbios, com habito generalista e amplo uso dos 

recursos presentes nos ecossistemas. Conforme a tendência mundial, os onívoros foram o 

grupo mais abundante, seguido pelos granívoros e insetívoros (Sekerciglou, 2002).  

Podemos observar uma grande dominância de espécies generalistas, representantes 

de famílias diversas que corresponderam a maior parte dos indivíduos. A família Columbidae 

foi a mais abundante, correspondentes aos pombos e rolinhas, animais gregários cuja 

alimentação se baseia em grãos. A amostragem em questão ocorreu no ápice da frutificação 

de muitas monocotiledôneas que ocorrem nos agro-ecossistemas, tendo sido detectados 

Estação
Escala Propriedade Cultivo Propriedade Cultivo
Raio (m) 1100 350 110 40 1100 350 110 40

Riqueza 

estimada

(-) Dist 

Frag
(-) Arb 110

(+) 

Estrato

(+) Arb 

350
(+) Dist Arb

Equitabilidade (-) Prox
(+) Frag 

350
(-) Dist Arb

(+)  Frag 

1100
(+) Arb 110

Dominancia (+) Prox (+) Dist Arb (+) Dist Frag (-) Arb 110

Abundância 

Ínsetívoros

(-) Dist 

Frag
(-) Arb 350

(+) Arb 
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(-) Frag 

1100
(-) Dist Arb

(-) Int. 

Cult

Riqueza 

Insetivoros

(-) Dist 

Frag
(-) Arb 350

(-) Frag 

1100

Abundância 

granívoros
(+) Prox

(+) Frag 

350
(-) Arb 1100

Riqueza 

Granivoros

(+) Frag 

1100

Abundância 

Frugívoros

(-) 

Estrato

Abundância 

Onìvoros
(+) Dist Arb

Estação Seca Estação chuvosa

PaisagemPaisagem
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alguns grupos com mais de 20 indivíduos dessa família. A abundância da família Estrigidae 

representada por apenas uma espécie (Estrilda astrild), com habito alimentar similar seguiu o 

mesmo padrão corroborando o padrão gregário de granívoros, ligado à disponibilidade de 

recursos (Robinson & Sutherland, 1999). A família Cuculidae, também foi abundante, porém 

apresentou uma diversidade baixa, sendo majoritariamente representada pelas espécies 

Crotophaga ani e Guira guira, espécies generalistas com alta frequência. Encontramos ainda, 

a presença de Vanellus chillensis em todos os sitios. Por outro lado, a família Tyranidae foi a 

mais diversa. Essa família é composta principalmente por insetívoros que neste estudo não 

foram tão abundantes como as espécies anteriormente citadas. A família Thraupidae, cujo 

habito alimentar é generalista com pequenos frutos e insetos representando a maior parte da 

dieta (Rodrigues, 1999), também foi bem representada.  

Parâmetros da comunidade 

Encontramos nesta estação, uma maior influência das variáveis relacionadas à 

configuração e área ocupada pelos fragmentos na paisagem (350 e 1100m), que foram 

incluídas nos modelos explicando a riqueza estimada, equitabilidade e dominância. Além 

disso, elementos nas escalas mais próximas contribuíram em menor grau para variação na 

riqueza e equitabilidade, corroborando a hipótese inicial de que fatores atuando em diferentes 

escalas influenciam as comunidades de aves (Lindenmayer et al 2008, Gonthier et al.  2014). 

A resposta da riqueza estimada à resposta na paisagem era esperado, á medida que a 

importância dos fragmentos nas paisagens agrícola tem amplo apoio da literatura (Bruidvig et 

al. 2004). Além disso, os elementos arbóreos na escala de 110m contribuíram negativamente 

para o incremento da riqueza. Esse resultado não era esperado à medida que diversos estudos 

apontam a influencia positiva desses elementos na riqueza das aves (Fischer & Lindenmayer 

2002b, Manning et al 2006) e uma resposta negativa merece maior atenção, mesmo com essa 

variável possuindo menor importância relativa. Por fim, encontramos a complexidade 

estrutural do cultivo, representada pela altura do estrato, influenciando positivamente a 

riqueza estimada, de acordo com nossas hipóteses, à medida que quanto maior é altura do 

cultivo, maior a quantidade de estratos e consequentemente de micro habitas disponíveis, 

propiciando uma maior diversidade (Jeliazkov et al. 2014). Os resultados referentes à 

equitabilidade e dominância apontam uma relação complexa entre a paisagem e esses 

componentes da diversidade, que se deram de forma dependente da escala de observação, uma 

vez que houve uma influência negativa da conectividade da propriedade na escala de 1100m e 

uma resposta positiva da presença de fragmentos na escala de 350m sobre a equitalibidade. 
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De forma esperada, a dominância seguiu uma tendência contrária à equitabilidade. Esse 

resultado indica que houve uma contribuição da paisagem no raio de 1100m para maior 

abundancia relativa de uma ou poucas espécies nos cultivos, apesar da presença de 

fragmentos na escala de 350m influenciar a comunidade de forma contrária. Essa influência 

ocorre em conjunto com aspectos da matriz, como elementos arbóreos e a complexidade do 

cultivo, que também se mostraram importantes para uma comunidade com maior distribuição 

das espécies encontradas. Esses resultados trazem informações complementares à contagem 

de espécies a respeito das comunidades amostradas, à medida que o pool total de espécies em 

cada propriedade se deu em função da distancia para o fragmento mais próximo (Mulwa et al. 

2012). A importância de se avaliar múltiplos aspectos da diversidade também se dá à medida 

que outros parâmetros além da riqueza de espécies, como a equitabilidade e a equitabilidade 

funcional estão potencialmente ligados á provisão de serviços ambientais como o controle de 

pragas (Crowder et al. 2016, Barbaro et al. 2016). 

Insetívoros 

Tanto a riqueza quanto a abundância responderam positivamente à proximidade de 

fragmentos, sugerindo que na estação seca essas estruturas são importantes para permanência 

dessas espécies no agro-ecossistema, de acordo com a literatura encontrada (Tscharntke et al. 

2008, 2012). Por outro lado, essa guilda respondeu de forma negativa à quantidade de 

elementos arbóreos no raio de 350m, isso é compreensível à medida que as espécies 

encontradas são preferencialmente de áreas abertas e raramente são avistadas em fragmentos, 

de forma que a área de fragmento em uma escala menor implica em perda do ambiente ótimo 

(Fischer et al. 2011, Di Giacomo et al 2010), além disso, já foi registrado que algumas aves 

insetívoras evitam cercas vivas e fragmentos para forragear (Robinson & Sutherland, 1999), 

por ter maior percepção de perigo (Whittingham  &  Evans, 2004). 

Granívoros 

A abundância de granívoros respondeu positivamente à conectividade da paisagem. 

O que pode ser explicado pela maior tendência de ervas espontâneas que servem de alimento 

aumentarem em diversidade e abundância em função da área de vegetação no entorno 

(Gabriel, 2005, Brudvig et al. 2009. Medeiros et al. 2016), da mesma forma que os 

insetívoros, a abundância de granívoros respondeu positivamente à conectividade na escala 

maior e  também  à área ocupada por fragmentos no raio de 350m. Observando os requisitos 

ecológicos das espécies encontradas, é intuitivo pensar que os granívoros se alimentam 
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principalmente de gramíneas e pequenas ervas associadas aos agroecossistemas não 

encontradas dentro dos fragmentos ou mesmo nas suas bordas. Apesar de evitarem as áreas de 

fragmentos, são beneficiados indiretamente pela presença de vegetação próxima (Corbit et al 

1999) e fragmentos (Gonthier et al 2014). De forma similar, a riqueza de granívoros se deu 

em função da área ocupada por fragmentos de vegetação na escala da paisagem, sugerindo 

que essas áreas são importantes em algum aspecto para a manutenção das aves na paisagem, 

apesar de não ser intuitivo que granívoros de área aberta possam se beneficiar diretamente das 

áreas de fragmentos, podendo inclusive ser prejudicial uma vez que existem maiores taxas de 

predação de ninhos nas bordas dos fragmentos (Batary & Bandin, 2004). Portanto é provável 

que a presença de fragmentos afete indiretamente as aves através da  manutenção de diversas 

espécies vegetais que são recursos para essa guilda (Fritz & Marriam, 1993, Corbit et al. 

1999), este estudo no entanto, não mediu a abundancia de recursos para os granívoros. 

 Frugívoros 

O padrão encontrado nos frugívoros na estação seca não corroborou as hipóteses 

iniciais desse estudo. Apesar de a seleção de modelos ter acolhido os modelos que incluem 

variáveis de área de mata nas duas escalas propostas, a variável com maior importância foi o 

estrato da cultura. A abundância dessa guilda respondeu de forma oposta ao aumento da 

complexidade estrutural da cultura em 40m, sugerindo que essa guilda se beneficia de áreas 

mais abertas na paisagem. Apesar de pouco intuitivo a falta de relação entre variáveis do 

cultivo e da paisagem já foi verificada nessa guilda (Engelen et al. 2016).  

Apesar dos poucos estudos fazendo analises parecidas, podemos discutir alguns fatos 

encontrados: Outros estudos encontraram padrões similares nos quais espécies de aves 

estavam associadas a elementos como solos expostos (Robinson & Sutherland, 1999) e 

negativamente relacionados à altura da vegetação das pastagens, os autores atribuíram esse 

padrão ao fato que com menor complexidade estrutural, as aves conseguiriam ter mais acesso 

aos recursos alimentares (Perkins et al. 2000, Atkinson et al. 2004 em uma revisão , Atkinson, 

2005), tendo em mente  que a maior parte das aves tropicais, mesmo classificadas como 

frugívoras, incluem insetos nas suas dietas, especialmente quando outros recursos são 

escassos, como no caso do inverno, essa explicação deve ser considerada (Moojen, Carvalho 

& Lopes, 1941, Schubart,  Aguirre & Sick, 1965, Galetti, 1992). Essa afirmação, no entanto 

não passa de especulação. Por outro lado, outros estudos encontraram que o aumento da 

complexidade influencia consistentemente a abundância e a riqueza das aves, no entanto, sem 
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observar a diferença nas guildas (Harvey et al. 2005), estudos que avaliam a importância de 

elementos arbóreos no agro-ecossitema, encontraram uma forte influencia das aves como 

dispersoras de sementes nesses ambientes, (Luck & Gretchen, 2003, Decker et al. 2007) 

mostrado dessa forma, que elementos, como as cercas vivas são fundamentais para as aves 

frutívoras. Em segundo lugar, a importância dos fragmentos em diferentes escalas é esperada 

à medida que os frugivoros de áreas abertas, diferente dos granívoros e insetívoros, podem ser 

encontrados nas bordas de fragmentos (Luck & Daily, 2003) e é intuitivo que esses se 

beneficiem de lianas, e outras plantas associadas à bordas de fragmentos como plantas da 

família Loranthaceae entre outras plantas recursos (Blizter et al. 2012, Morante-Filho et al. 

2015). 

Onívoros  

Os onívoros responderam negativamente à proximidade do elemento arbóreo mais 

próximo. Apesar de parecer pouco intuitivo, isso vai de acordo com outros trabalhos 

realizados na Europa que afirmam que maior complexidade estrutural leva à uma maior 

percepção de perigo para algumas espécies podem evitar esses elementos (Whittingham & 

Evans, 2004, Atkinson 2005), além disso, conforme mostrado acima, as aves podem preferir 

ambientes menos complexos para forragear ao chão. É possível que tenha ocorrido o mesmo 

mecanismo no presente estudo. Contudo é difícil afirmar categoricamente que as aves em 

questão respondem a este ou àquele parâmetro especificando mecanismos, uma vez que o os 

hábitos e recursos chave para essa guilda variam muito. Além disso, poucos estudos usam a 

abordagem de guildas tróficas descrevendo padrões em áreas de agricultura. A seleção de 

modelos não excluiu o modelo nulo para explicar a variação na riqueza de aves. 

4.2.  Estação chuvosa  

 

 Parâmetros da comunidade. 

Na estação chuvosa as comunidades tiveram respostas diferentes àquelas encontradas 

na estação seca. Em geral, houve efeito da sazonalidade na sensibilidade das aves estudadas 

ao ambiente já encontrado por outros estudos (Kaar, 1976,Whittinham & Evans, 2004, Laiolo 

2005, Mulwa et al. 2012). Na estação seca as espécies tiveram relações mais estreitas com as 

variáveis da paisagem e na estação chuvosa houve uma relação maior com os elementos nas 

escalas menores, apesar de somente duas guildas responderam de forma consistentes às 

variáveis apresentadas. 
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De forma similar à primeira amostragem, o modelo nulo não foi descartado pela 

seleção de modelos para explicar a riqueza observada. A riqueza estimada por sua vez, 

respondeu à três escalas, tendendo a aumentar conforme a distância ao elemento arbóreo mais 

próximo e com o incremento de área ocupada por elementos arbóreos em na escala de 350m.  

A relação parece confusa à medida que as duas variáveis tiveram peso alto. Apesar de serem 

complementares do ponto de vista ecológico, uma vez que aves podem evitar micro-habitats 

mais complexos, especialmente ao forrager (Butler & Gilles, 2004, Whittingham & Evans, 

2004), no entanto, somente a relação positiva entre incremento dos elementos arbóreos e 

diversidade tem suporte mais robusto da literatura (Harvey et al. 2005, Haslem & Bennett, 

2011), apesar de que Robinson & Sutherland (1999) observaram que muitas aves evitam 

cercas vivas quando estão forrageando, muitas dessas espécies, no entanto, dependem desses 

elementos para repouso, construção de ninhos ou outros momentos da historia de vida 

(Manning et al. 2006).  

A equitabilidade variou positivamente em função do incremento de área de 

fragmentos na escala de 1100m e da quantidade de elementos arbóreos. Apesar de a riqueza 

não ter variado de acordo com esses parâmetros, é intuitivo e teoricamente embasado, afirmar 

que esses dois parâmetros contribuem para o incremento na quantidade de espécies na 

propriedade, fato corroborado pela relação da dominância e os mesmos parâmetros, uma 

menor contribuição relativa das espécies mais abundantes em cada propriedade. 

 Com o resultado do NMDS, observamos que apesar de a riqueza não ter variado 

entre as glebas, estas variaram consideravelmente em sua composição, onde houve uma 

contribuição dos dois primeiros eixos, que separaram de forma considerável as duas glebas, 

não havendo sobreposição. Esse resultado já foi encontrado tanto em estudos individuais, 

como em revisões da literatura (Waltert et al 2005, Molwa et al 2012,  Mendelhall et al. 

2016), que apontam o caráter de mudança das comunidades ao longo de gradientes ambientais 

como a complexidade da paisagem, atestando a importância da heterogeneidade da paisagem 

e do valor de paisagens agrícolas, ainda que simplificadas, para a diversidade regional, desde 

que essas paisagens mantenham algum grau de heterogeneidade (como em paisagens de 

agricultura familiar e não em monoculturas industriais).  Esse caráter de heterogeneidade 

espacial é refletido em termos da composição de espécies (Benton et al. 2003), corroborando 

a ideia de que além de se pensar na importância da integridade estrutural ao nível da 

paisagem, isto é, maior porcentagem de cobertura vegetal, deve se prestar atenção  às praticas 
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que levam à manutenção da heterogeneidade nas áreas agrícolas que dependem da tomada de 

decisão dos pequenos proprietários de terra (Perfecto et al 2009. Fischer & Lindemeyer 2011) 

cuja configuração, afeta as aves (Benton et al 2003). 

Guildas Tróficas de aves 

Insetívoros.  

Contrária à hipótese inicial e ao padrão encontrado na estação seca, a abundância e 

riqueza de insetívoros apresentaram uma resposta negativa ao incremento de área de 

fragmentos, no entanto, esses parâmetros responderam positivamente à menor distância do 

elemento arbóreo mais próximo e negativamente em função da intensidade de cultivo, 

corroborando nossa hipótese e alguns resultados encontrados quem mostram que fatores 

locais atuam na manutenção e resiliência das populações (Lindenmayer 2002, Karp et al. 

2011, Mendelhall et al. 2016). 

A resposta negativa dos insetívoros à área de fragmentos é curiosa e carecem estudos 

que tenham encontrado essa relação (apesar de Lemessa et al 2016 e Fischer C. et al 2009). 

Esse resultado poderia ser explicado pelo fato de as guildas em questão são representadas 

principalmente por espécies generalistas para as quais a presença de fragmentos não importa 

(Engelger et al. 2016), ou mesmo tendo efeitos negativos sobre a diversidade de aves 

(Lemessa et al. 2016). O resultado corrobora o estudo de Refrew e colaboradores (2005), que 

encontraram maior quantidade de ninhos e maior sucesso dos ninhos de aves de áreas abertas 

em função do distanciamento das bordas dos fragmentos. No entanto, uma resposta 

sistemática negativa à presença de fragmentos merece maior atenção, mesmo com outros 

fatores como distância do elemento arbóreo e intensidade de cultivo tendo afetado a 

abundância de insetívoros, conforme o esperado. A riqueza de insetívoros variou 

negativamente em função da área de fragmentos, novamente, de forma contraria a hipótese 

inicial desse trabalho, esse fenômeno merece maior investigação do processo que causa essa 

relação. Apesar dessa tendência contraria às expectativas, podemos afirmar que  dentro de 

insetívoros, encontramos espécies com uma ampla gama de preferencia de habitats, de forma 

que a maior abundancia e riqueza de  aves que preferem ambientes abertos podem ter 

contribuído para esse resultado  (Robinson & Sutherland, 1999, Haslem & Bennet, 2008). 
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 Granívoros  

Os granívoros apresentaram na estação chuvosa, uma resposta oposta da proposta 

pelas hipóteses iniciais, respondendo negativamente à conectividade e área ocupada por 

elementos arbóreos em 110m, fato que pode ser explicado pela mudança no padrão de 

dominância das espécies presentes em relação à estação seca. Na estação chuvosa, as espécies 

Colombina talpacoti, Patagioenas picaruzo, Estrilda astrild, e Volatina jacarina 

corresponderam a 83% dos registros enquanto que na estação seca representaram 74%. Essas 

espécies são generalistas, por vezes consideradas sinantropicas (del Hoyo, Elliot & Sagatal, 

1992).  Importante informar que durante essa estação, plantas espontâneas consideradas praga 

por muitos agricultores, como a tiririca (Cyperus Spp), o arroz selvagem (Oryza Sativa), o 

capim colonião (Panicum maximum Jacq) estavam frutificando. Diversas vezes as espécies 

citadas foram vistas forrageando em meio a áreas tomadas por essas plantas. Bandos das 

espécies V. jacarina e Estrilda astrild foram frequentemente observados em as áreas com 

capim-colonião. Apesar de não terem sido encontrados estudos avaliando-se a resposta de 

granívoros à fragmentação, todas as espécies desse sistema podem ser não depender tanto dos 

parâmetros da paisagem uma vez que potencialmente pode ser determinadas pela quantidade 

de recurso disponível (Mulwa et al. 2012) e esses recursos algumas vezes não são modulados 

pela paisagem (Engelger et al. 2016, Wilson et al. 2005).  

Frugívoros 

Nem a abundância ou a riqueza de frugívoros responderam à nenhuma das variáveis 

propostas, tendo sido eleito o modelo nulo nos dois casos. Apesar de ir contra as hipóteses 

iniciais desse estudo a falta de resposta dessa guilda aos parâmetros analisados  já  foi 

encontrada em  outros estudos, especialmente em espécies  com preferencia por áreas abertas 

(Engelen, 2016). Apesar disso, notamos que na gleba A, as propriedades apresentaram maior 

abundância e riqueza de espécies dessa guilda. Dessa forma, podemos inferir que apesar de 

inicialmente os frugivoros não terem respondido a nenhuma das variáveis propostas nos 

modelos, a riqueza dessa guilda  apresentou uma tendência de variação em função glebas, 

corroborando com os fatos considerados na estação seca, indicando a importância de se 

considerar a cobertura vegetal em escalas maiores para a abundancia nas áreas agrícolas 

(Gabriel et al, 2010), Além disso  a classificação trófica, levando em conta todos os recursos 

registrados, pode ter contribuído para o baixo numero de registros dessa guilda, menor do que 

esperado segundo Sekercioglu (2012), comprometendo a observação de padrões. 
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Onívoros  

Semelhante à estação seca, nem a abundância ou riqueza de onívoros respondeu de 

forma consistente às variáveis propostas. Novamente, esse fato é compreensível uma vez que 

essa guilda corresponde a aves com uma ampla gama de requisitos ecológicos, cuja dieta varia 

consideravelmente em função da disponibilidade (Whittinham & Evans, 2004) de forma que é 

difícil atribuir categoricamente qual aspecto da ecologia dos animais poderia ser afetado. 

Apesar disso, a riqueza de onívoros diferiu entre as glebas, com a gleba A apresentando 

significativamente mais espécies que a Gleba B. Esse fato corrobora a extensa literatura que 

afirma a importância de aspectos que ocorrem em escalas maiores para a riqueza de aves em 

geral (Haddad et al. 2015). Dessa forma é recomendado que outras classificações funcionais 

sejam  feitas, como por exemplo estratégia de forrageamento, comportamento migratório e 

reprodutivo, além da dependência de áreas de floresta ou outros elementos (como corpos 

d’agua por exemplo) (Boscolo & Metzger, 2008, Fischer C. et al. 2010). 

Houve uma diferença notável na resposta das guildas às variáveis apresentadas e 

entre as estações conforme outros estudos já encontraram (Kaar, 1976, Laiolo 2005, Mulwa et 

al. 2012). O presente estudo encontrou mais padrões na estação seca quando os recursos para 

aves tendem a serem mais escassos, possivelmente fazendo com que as aves busquem 

recursos mais associados aos fragmentos florestais e suas bordas (especialmente granívoros e 

insetívoros) relacionadas aos fragmentos florestais na estação seca, em contraste com a 

estação chuvosa. Nesta estação, a maior precipitação pode ter induzido, uma maior 

abundancia de recursos alimentares, o que faz com que haja maior influência relativa da 

matriz em detrimento dos fragmentos (Mulwa et al 2012). A maior qualidade da matriz nessa 

estação foi detectada a partir da influência da quantidade elementos arbóreos nessa estação, 

apesar disso, aspectos relativos ao cultivo foram  pouco importantes. Além desses aspectos, 

outras variáveis não medidas na matriz como disponibilidade de recursos podem são 

importantes preditores das comunidades de aves (Vickery et al. 2001) e podem ter sido 

responsáveis pelo fato de menos padrões serem observados, uma vez que a matriz é mais 

homogênea nessa época em termos de recursos, dada a maior produtividade nessa estação. 

Estudos avaliando a relação entre sazonalidade e sensibilidade a aspectos da paisagem, 

chegaram à resultados similares, onde aspectos da paisagem são mais importantes que 

aspectos locais do manejo na estação seca, em relação à estação chuvosa (Fischer C. et al. 

2010). Concordando com esses achados, Vergara e Marquis (2011), encontraram que 

Aphrastura spinicauda, um insetívoro de áreas de mata, respondia a atributos do fragmento 
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(tamanho e conectividade) enquanto que no período reprodutivo, a influência desses atributos 

diminuiu enquanto que característica de qualidade do habitat local aumentaram sua influencia.  

Além desse estudo, Yamaura et al. (2009) observaram a mudança na resposta à paisagem de 

sete em 10 espécies em função da estação. Cisneiros, Fagan & Wiling (2015) encontraram 

uma alteração sazonal do padrão de organização das comunidades de morcegos em função de 

um gradiente de ação antrópica, é valida também a discussão com Katuwal et al. (2016), que 

encontrou respostas diferentes à variação climática e altitudinal em aves no Himalaia 

mostrando a existência da sazonalidade na sensibilidade de diferentes guildas a determinadas 

condições ambientais. 

De forma geral, intensidade de manejo nas duas diferentes escalas analisadas não 

influenciaram de forma sistemática as comunidades de aves no presente estudo, independente 

de aspectos da sua ecologia trófica. Sugerindo dessa forma que esse táxon depende mais de 

aspectos em escalas maiores, independente das praticas agrícolas levadas em conta, mesmo 

com o pequeno tamanho corporal da maior parte das espécies encontradas (Anexo 1) (Shoener 

1968). Esse resultado faz sentido, a medida que aves apresentam grande mobilidade e 

portanto, podem apresentar maior tolerância às intensificação das práticas agrícolas na escala 

de 0,5 ou 4 ha. É importante observar que o manejo praticado pelos agricultores entrevistados 

não variou consideravelmente. Todos utilizaram em maior ou menor grau pesticidas e aragem 

da terra, dessa forma, de um ponto de vista regional, a paisagem como um todo recebe 

grandes quantidades de agrotóxicos e estão sujeitas a grandes distúrbios oriundos das 

atividades rurais. Apesar da resposta à intensidade de manejo não ter sido sistematicamente 

observada, é importante sermos cautelosos ao inferir que tais práticas não afetam as aves, uma 

vez que diversos estudos apontam os efeitos sub-letais e letais e ainda que esses efeitos se dão 

em escalas temporais maiores não avaliados nesse estudo. Estudos que comparam manejos 

mais diferentes, comparando praticas orgânicas e convencionais chegaram a conclusão que o 

manejo na escala de cultivo ou fazenda afetam a comunidade de aves  (Chamberlain, Wilson, 

& Fuller, 1999, Petit et al. 1999, Bengtsson et al. 2005, Karp et al. 2011). Além disso, os 

efeitos da aplicação de agrotóxicos se dão principalmente em escalas temporais maiores, 

atuando nas dinâmicas populacionais, dificultando a percepção dos seus efeitos em estudos de 

curto prazo (Boatman et al. 2004,  Bright, Morris & Winspear, 2008, Mitra et al. 2011, Kohler 

& Triebskorn, 2013). 
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5. Conclusões  

 

A partir dos resultados, foi identificada uma grande influência da paisagem, 

especialmente de fragmentos florestais sobre as comunidades de aves como um todo e nas 

guildas tróficas individualmente na estação seca. Além de aspectos relativos à presença de 

fragmentos na escala da paisagem, a influência de pequenos elementos arbóreos foi 

encontrada frequentemente, enquanto que aspectos do manejo dentro das propriedades foram 

preditores menos importantes da diversidade e abundância das guildas tróficas de aves. Por 

outro lado, na estação chuvosa, as comunidades de aves responderam mais aos elementos da 

matriz, especialmente aos elementos arbóreos, enquanto que fragmentos florestais reduziram 

sua importância relativa para predizer a riqueza e a abundancia de aves nos agroecossistemas. 

Nessa estação, variáveis relativas ao manejo, também tiveram sua importância reduzida, 

sendo incluídas apenas para descrever a abundância de insetívoros. Os resultados corroboram 

a ideia de que diferenças nas dietas que as diferentes guildas fazem com que as aves 

respondam de forma independente à simplificação da paisagem, tendo apresentado maior 

resposta aos parâmetros propostos na estação seca quando a menor disponibilidade de 

recursos na matriz leva a maior influencia dos fragmentos florestais na determinação dessas 

comunidades. 

Os resultados encontrados reiteram a necessidade de se planejar as paisagens 

agrícolas em uma abordagem multi-escala, verificando aspectos das propriedades, assim 

como do seu entorno. Apesar dessa tendência, práticas nas menores escalas, como a 

intensidade de aplicação de agrotoxicos não foram importantes para descrever características 

das comunidades de aves nesse estudo. A conclusão de que esses produtos não afetam as aves 

desse estudo devem ser avaliadas com cuidado, uma vez que ele se deu em curto espaço de 

tempo em uma paisagem agrícola com intensa aplicação de agroquímicos no longo prazo.  

Neste capitulo, foi mostrada ainda que a manutenção da biodiversidade em paisagens 

agrícolas deve levar em conta tanto áreas mais complexas com maior cobertura florestal, 

quanto paisagens abertas, devido ao fato de essas comunidades apresentarem composições 

diferentes. Além disso, o estudo mostrou a importância dos elementos arbóreos na paisagem, 

mostrando que a implementação ou manutenção de cercas vivas e outros elementos arbóreos 

nas paisagens agrícolas tem um importante papel na conservação das espécies, além de 

múltiplas funções econômicas e ecossistêmicas, sendo uma frente potencial em estratégias de 
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conservação nas paisagens agrícolas, possibilitando intervenções com benefícios tanto para a 

produção quanto para a conservação da biodiversidade. A adoção desses elementos podem 

atenuar os efeitos da perda e principalmente da fragmentação de habitas nas paisagens 

agrícolas, facilitando o fluxo de indivíduos e espécies (Harvey et al. 2005, Mandehall et al. 

2016), mantendo populações de uma série  de taxa em uma escala regional. No entanto, 

apesar do código florestal prever as reservas legais manejáveis nas propriedades (Brasil, 

2012), não existe nenhum tipo de politica publica que incentive a implantação ou manutenção 

desses elementos dentro das áreas produtivas podendo proporcionar um ganho financeiro para 

os agricultores ou para os governos, fazendo com que sua adoção seja vantajosa para o 

tomador de decisão. A qualidade matriz adquire uma maior importância em um contexto da 

mata atlântica, onde a maior parte da vegetação se encontra fragmentada em pequenas 

manchas menores de 50ha (Ribeiro et al. 2009), fazendo com que os tomadores de decisões se 

sensibilizem para estratégias que favoreçam a existência desses elementos, assim como a 

proteção e a regeneração das áreas de mata remanescentes. 

Os resultados encontrados nesse trabalho ajudam a entender como diferentes 

elementos da paisagem podem contribuir para a preservação das aves. Os resultados 

encontrados contribuem para o planejamento de ações ou politicas públicas com o objetivo de 

conservação das aves nas paisagens agrícolas fragmentadas, indicando que essas iniciativas, 

devem ser tomadas observando as diferenças nos requisitos ecológicos entre as espécies, 

corroborando a necessidade de se avaliar características funcionais como dieta de 

sensibilidade a fragmentação para predizer os efeitos da intensificação de cultivo sobre a 

biodiversidade. Além disso, o entendimento de que paisagens com diferentes coberturas 

vegetais são complementares na manutenção da diversidade regional, reitera o valor da 

heterogeneidade espacial das paisagens agrícolas. A partir da verificação da abordagem multi-

escalas, devemos planejar essas ações incluindo tomadores de decisão que atuam sobre 

diferentes escalas. 
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Capitulo 2: Influência da paisagem e da intensidade de cultivo sobre a 

provisão do controle de pragas provido por aves 

 

1. Introdução 

Atualmente, um dos maiores dilemas da humanidade é produzir alimentos para uma 

população crescente, ao mesmo tempo em que precisa conservar a natureza em meio a uma 

crise ambiental global (Tilman, 2001, 2002, MA, 2005, Foley et al.  2010). No entanto, o 

avanço da agricultura industrial sobre as áreas naturais resulta na perda e fragmentação de 

habitats, que levam em ultima análise, à diminuição e à perda da biodiversidade e diversos 

serviços ambientais ligados a ela (Hooper et al. 2005, Cardinale et al 2012, Haddad et al. 

2015). Ao mesmo tempo em que a agricultura representa um importante vetor de degradação 

dos ecossistemas, esta atividade é diretamente dependente de uma serie de serviços 

ambientais (MA 2005, Altieri, 2002). 

Os serviços ambientais (ou ecossistêmicos) segundo a Organização das nações 

Unidas (ONU) são: “benefícios providos à humanidade pelos ecossistemas” (MA, 2005). 

Esses serviços são divididos em quatro grandes grupos: (i) Os serviços de suporte, necessários 

para a provisão de todos os outros tipos de serviços, por exemplo: produção primária, 

provisão de água, manutenção de solos, biodiversidade entre outros; (ii) Serviços de 

regulação, “ligados aos processos de regulação do ambiente” mais diretos como sequestro de 

carbono, polinização, regulação de pragas, purificação de água, entre outros; (iii) Serviços de 

provisão, ligados ao consumo direto como comida, água, lenha e outros recursos naturais de 

uma forma geral; (iv) Serviços culturais: benefícios que o ser humano tem de caráter cultural, 

espiritual e histórico com a natureza. Em suma os serviços ecossistêmicos (ou ambientais), 

são os processos naturais que garantem nossa existência e qualidade de vida no planeta (MA, 

2005), atualmente, a internalização desses serviços, nos processos produtivos agropecuários 

se mostra cada vez mais importante para a manutenção dessas atividades (Pimentel et al 

1999). 

O controle natural de pragas é um serviço que tem extrema importância na 

manutenção da oferta de comida ao longo prazo sem a utilização de insumos químicos. O 

controle biológico conservativo, ou ainda, manejo de pragas de base ecológica (Altieri & 

Nicholls, 2003), pode ser entendido como a manutenção das populações de insetos 
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potencialmente causadores de prejuízos econômicos dentro de determinada faixa aceitável 

que não cause prejuízos econômicos, através do manejo da propriedade e da paisagem, de 

forma alternativa à lógica de utilização intensiva de insumos da agricultura convencional, ou 

ainda, à substituição de insumos proposta pela agricultura orgânica (Altieri & Nicholls 2002, 

2011, 2013). Esse serviço ambiental é o resultado final de uma série de interações tróficas 

entre as espécies, como predação, parasitismo e parasitoidismo, que podem ser bastante 

complexas (Martin et al. 2013, Tcharnstke et al. 2016), incluindo relações tróficas como 

predação intra-guilda e competição, além das particularidades das dinâmicas populacionais 

das pragas, dos vetores de seu controle e processos estocásticos (Polis & Holt, 1992, 

Letorneau et al. 2009). Esse serviço ambiental correspondia em 2005 à cerca de US$4,5 

bilhões anualmente somente nos Estados Unidos (Losey & Vaughan, 2006). Os fatores que 

levam à manutenção e a resiliência do controle de pragas dependem por sua vez de uma serie 

de aspectos subjacentes, como o manejo nos agrossistemas (Altieri, 2002) e o contexto de 

paisagem (Tscharntke et al. 2005, 2012, 2016) que influenciam a riqueza, abundancia ou 

atividade dos inimigos naturais das pragas, levando ao controle de pragas (Bianchi et al. 2005,  

Vance-Chalcraft, 2007, Letourneau et al. 2009, Perfecto, Vandemeer & Philpott, 2014, Maas 

et al. 2015b, Boesing et al 2017). 

Outro aspecto indireto que pode potencialmente afetar a provisão do controle 

biológico, são as características da comunidade de inimigos naturais das pragas. O efeito da 

biodiversidade sobre o funcionamento de ecossistemas historicamente tem recebido atenção 

especial por parte dos ecólogos (Hooper et al 2005). Desde, a proposição que as espécies são 

fundamentais na manutenção da qualidade dos ecossistemas, algumas tendências divergentes 

foram encontradas (May, 1945, Elton, 1958, Gardner & Ashby, 1970, Tilman et al. 2014). 

Parte dessa discussão acontece no âmbito dos agro-ecossistemas, avaliando se a 

biodiversidade de predadores, leva à maior regulação das espécies tidas como pragas. 

Diversas hipóteses foram propostas tentando identificar os mecanismos responsáveis por essa 

relação. Entre eles estão: o efeito de seleção (Sampling effect), onde um determinado processo 

ecossistêmico é beneficiado pelo aumento da riqueza, dado que esse aumento simplesmente 

faz com que haja maior probabilidade de se incluir uma espécie com grande contribuição para 

esse processo. Um sistema funcionando segundo esse mecanismo, tenderia a sofrer colapso 

com a perda dessa espécie (Solan et al 2001). 
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Por outro lado, alguns ecólogos argumentam que a biodiversidade promove diversos 

benefícios à manutenção do funcionamento dos ecossistemas através da complementariedade 

das espécies envolvidas nesses processos ecossistêmico. Segundo essa hipótese, um aumento 

na quantidade de espécies, resulta no aumento da quantidade provida de determinado processo 

(controle de pragas, por exemplo), diminuindo sua taxa de variação, resultando na sua 

resiliência ao longo do tempo (Cardinale et al. 2007, Tilman et al 2014). Sistemas mais 

biodiversos podem apresentar taxas maiores dos que as taxas da monocultura mais 

“produtiva” a partir a facilitação ou complementariedade de nicho entre as espécies (Tilman et 

al. 2014). Complementarmente, a hipótese do seguro (Insurance hypotesis) (Yachi & Loreau, 

1999), propõe que a diversidade de predadores, por exemplo, aumenta as chances de 

manutenção de determinado serviço ambiental (Controle de pragas, conforme o exemplo) ao 

longo do tempo ou de gradientes ambientais através da substituição do(s) principal(ais) 

agente(s) de determinado processo ambiental devido à sobreposição de nichos entre as 

espécies. O efeito da biodiversidade sobre o funcionamento de ecossistemas parece ser bem 

demonstrado para alguns processos como a produção primaria e o seu consumo (Balvanera et 

al. 2006, Tilman et al. 2014). No entanto, estudos encontraram que alguns sistemas em outros 

níveis tróficos podem depender de uma ou poucas espécies generalistas para sua manutenção 

(Solan et al. 2004, Maas et al. 2015ª, Karp et al 2013, Boesing et al. 2017), mostrando que a 

relação pode ser dependente do sistema ou do nível trófico (Balvanera et al. 2006,, Martin et 

al 2013, Maas et al. 2015b).  

Com o objetivo de testar essas hipóteses, diversos estudos observacionais e 

experimentais em artrópodes foram alvo de uma meta-análise conduzida por Letourneau e 

colaboradores (2009), que encontraram uma relação positiva entre diversidade de predadores 

artrópodes e o aumento da predação de herbívoros em sistemas naturais e especialmente em 

sistemas agrícolas. Apesar de esclarecedores, os estudos a respeito de controle biológico, em 

sua grande maioria analisaram sistemas de artrópodes na escala do cultivo (Letourneau et al. 

2009). A realização de estudos análogos em escalas maiores tem que lidar com alguns 

obstáculos que incluem dificuldades de se aplicar métodos experimentais para se avaliar o 

efeito da biodiversidade (Finke & Snyder, 2010), como o descrito por Hector & Loureau 

(2001) que comparam os rendimentos da “monocultura” com o rendimento dos tratamentos 

“diversos”. Apesar dessas dificuldades, a investigação do efeito das aves no controle de 

pragas em agroecossistemas ganhou maior interesse nos últimos anos e tem sido alvo de 

algumas revisões tentando elucidar como a produção agropecuária pode se beneficiar das 
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relações tróficas que envolvem a predação por aves (Mols & Visser 1999,  Boesing et al. 

2017). Complementarmente, uma série de estudos foram publicados com o objetivo de 

esclarecer a influência da paisagem, do manejo e da complexidade das relações tróficas 

presentes nos agro-ecossistemas no potencial de controle de praga provido por aves. 

Internalizando, dessa forma a complexidade existente nesses ecossistemas, contribuindo para 

a avaliação da importância dos serviços ambientais providos por aves, mediado por aspectos 

da paisagem e do manejo (Maas et al. 2015b).  

De forma geral, esses estudos chegam à conclusão que a complexidade da paisagem 

influencia positivamente o controle biológico por aves por uma série de mecanismos que 

levam ao aumento desse serviço, por exemplo, através do aumento da abundância e da 

diversidade de inimigos naturais (Tscharntke et al. 2012). No entanto, é importante considerar 

que as áreas de vegetação podem atuar positiva ou negativamente, atuando, por exemplo, 

como abrigo para as potenciais pragas, fazendo com que não haja um consenso a respeito do 

efeito da complexidade da paisagem sobre a provisão do controle biológico de pragas por 

aves (Tscharntke et al. 2016).  Apesar desses avanços, os mecanismos propostos pelos quais a 

paisagem pode afetar positiva ou negativamente o controle biológico, continuam a serem 

testados indiretamente (Lindenmayer et al. 2008, Maas et al. 2015b), faltando muitas vezes 

um componente de verificação direta da contribuição direta das espécies para esse serviço 

ambiental (Boesing et al 2017).  

Atualmente, a modelagens de controle biológico provido por aves, segundo aspectos 

da comunidade de aves chegaram a diferentes conclusões. Barbaro et al. (2016) e Milligan et 

al. (2016) chegaram à conclusão que a equitabilidade funcional de aves e a diversidade de 

aves como um todo afetavam a provisão do controle de pragas, respectivamente. Maas et al. 

(2015a) chegou a conclusão que a provisão do controle de pragas estava associado à 

abundância de uma espécie generalista. A partir da identificação por armadilhas fotográficas, 

Howard & Johnson (2014) chegaram à conclusão que algumas poucas espécies generalistas 

eram responsáveis pela predação de pragas. Dessa forma, a identificação dos mecanismos 

pelos quais o controle biológico de pragas por aves pode contribuir para a produção agrícola, 

mediado pelo aumento da complexidade da paisagem tem sido pouco explorados e merecem 

maior atenção (Tscharntke et al. 2016, Boesing et al 2017). Além disso, devemos observar 

que os estudos de controle de pragas por aves se concentram em sistemas complexos como 

agroflorestas de café (Coffea arábica e Coffea Canephora) e  produção de grãos  como trigo e 
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canola  (Boesing et al. 2017). Em relação ao manejo, a forma de cultivo (cultivo orgânico ou 

convencional) e o manejo do dossel em agroflorestas têm sido as únicas variáveis de manejo 

levadas em conta (Maas et al. 2015b). Cultivos orgânicos representam um aspecto importante 

para o desenho amostral da ação de predadores sobre pragas uma vez que se isola um efeito 

não desejado dos agrotóxicos sobre a disponibilidade de presas, enquanto agro-florestas têm 

um importante valor na conservação, de forma que a amostragem nesses lugares é de extrema 

importância.  No entanto é importante se verificar a provisão do controle de pragas em 

ambientes mais simplificados e sob a utilização de agrotóxicos. Dessa forma,  é importante se 

investigar a importância da qualidade da matriz sobre a provisão do controle de pragas, 

através, da investigação dos efeitos da intensificação agrícola, como a utilização de 

agrotóxicos (Pimentel et al 2002) e  influência dos elementos arbóreos da matriz, que muitas 

vezes não são levados em conta, apesar de sua  grande importância  para os ecossistemas 

antrópicos (Manning et al 2006, Prevedello et al 2017).  

Conforme apresentado acima, a identificação dos efeitos da biodiversidade, assim 

como aspectos da paisagem e do manejo é importante para compreendermos a provisão do 

controle biológico de pragas por aves nos agroecossistemas. O maior entendimento da 

influência dos usos da terra pode auxiliar a tomada de decisões que promovam a diminuição 

do uso de agrotóxicos e a maior sustentabilidade das atividades agropecuárias. 

1.2. Objetivos 

 O objetivo deste capítulo foi avaliar a influência da complexidade da paisagem, 

expressa pelo incremento da presença de elementos arbóreos, e de fragmentos florestais, 

assim como a intensidade do cultivo sobre a provisão do controle biológico de pragas provido 

por aves em uma paisagem fragmentada. Espera-se que: (i) o aumento na provisão desse 

serviço ambiental se dê em função do aumento da complexidade da paisagem, mas que (ii) 

elementos em escalas menores, como a intensidade de manejo e a presença de elementos 

arbóreos na matriz, também influenciem esse serviço. Por fim espera-se que (iii) a diversidade 

de aves que potencialmente podem predar insetos praga (insetívoros e onívoros) influencie 

positivamente a provisão do controle. 
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2.Metodologia  

2.2 Experimento de controle de pragas 

Para medir a provisão do controle biológico mediado por aves, foi realizado um 

experimento de exclusão das aves na estação seca e na estação chuvosa. Foram montadas 

estações onde foram oferecidas larvas de Zophobas morio (Coleoptera: Tenebrionidae), 

similar a importantes pragas na região (Figura 36), fixadas com alfinetes entomológicos 

(tamanho zero) em discos de papelão de 15cm no solo e aderidos a um cano de PVC por cola 

de Cianoacrilato, ficando a 1,5m do solo (Figura 37). Cada propriedade contou com 6 

estações (conjunto de oferta em dois estratos) distando 50m uma da outra, das quais 3 ficavam 

expostas às aves com seu respectivo par controle coberto por uma malha de Nylon de 20mm, 

distando 50m. A malha ficava sobre uma estrutura de madeira de 2 metros de altura por 1m² 

de área (Figura 37). As larvas foram expostas durante 48h, esse tempo foi definido com base 

no tempo que a maior parte das larvas sobrevivia no campo. Ao final das 48h foi registrada a 

quantidade de larvas predadas. Ao total, foram oferecidas 342 larvas em cada estrato na 

estação seca, e 360 na estação chuvosa.  Assim como no levantamento de aves, cada 

propriedade distou pelo menos 360m uma da outra. Na estação seca, a taxa de predação das 

aves foi avaliada a partir da diferença no numero de larvas predadas entre os tratamentos. Para 

estação chuvosa, foram incluídas armadilhas fotográficas Scout-Guard® em 16 das 20 

propriedades amostradas para identificar os predadores atuando. Colocadas entre 1 e 1,5m de 

distância dos discos de papelão onde foram oferecidas as larvas.  

 

Figura 36: Comparação da isca utilizada (Z. morio), acima, com a lagarta do cartucho abaixo (S. 

frugiperda), importante praga do milho na região e no mundo. As lagartas medem cerca de 4cm. 
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Figura 37: Estações de oferta das presas expostas às aves à esquerda e o tratamento controle, sem a 

influência das aves à direita. 

 

Biodiversidade e funcionamento de ecossistemas 

Com o objetivo de se avaliar a influência da biodiversidade sobre a provisão do controle 

de pragas, o total de larvas predadas foi modelado em função de alguns parâmetros da 

comunidade de aves como abundancia e riqueza dos insetívoros, insetívoros e onívoros 

somados, assim como a abundância dos predadores observados nas armadilhas fotográficas na 

estação chuvosa.  

2.4 Análises estatísticas: 

Para medir diferença de larvas predadas entre os tratamentos, do experimento de controle 

biológico utilizou-se modelos lineares generalizados (GLMs), assumindo a distribuição de 

poisson. Para identificar as variáveis em diferentes escalas que poderiam atuar no controle 

biológico foram realizadas duas seleções de modelo: uma seleção de modelos com as 

variáveis dentro de cada escala. Em seguida, a variável que sozinha obtinha o melhor ajuste 

era levada à uma segunda seleção de modelos que contou com as variáveis das quatro escalas 
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observadas. Os melhores modelos foram selecionados seguindo o critério de informação de 

Akaike corrigido para pequenas amostras (AICc). As variáveis cujo modelo saturado proposto 

apresentou razão entre o desvio e o número de graus de liberdade maior ou igual a 2 foram 

modeladas seguindo uma distribuição de quasi-Poisson. Os modelos com ΔAICc menores que 

2 foram considerados plausíveis. Os modelos que seguiram uma distribuição de quasi-poisson 

tiveram como critério de seleção o QAICc, baseado em quasi-verossimilhança. Em seguida 

foi avaliado o pseudo R² (Magee 1990) de cada modelo como uma medida adicional de ajuste, 

e também foi extraído o valor de importância para cada variável, que consiste na soma do 

peso de evidencia dos modelos nos quais a variável está incluída, indicando a importância da 

variável explanatória para determinação da variável dependente.  

Para avaliar o efeito da biodiversidade de aves sobre a provisão do controle biológico 

mediado por aves, foi feita uma seleção de modelos com a abundância e riqueza de todas as 

aves onívoras e insetívoras (predadores potenciais), abundância dos predadores observados na 

estação chuvosa e abundância de C. ani e G. guira, identificados a posteriori como sendo 

importantes predadores.  Todas as análises foram realizadas no R (R core team, 2016), Para a 

seleção de modelos foi utilizada o Pacote MuMIn (Barton, 2016). 

Resultados 

 

3.1. Estação seca 

 

3.1.1 Predadores Potenciais  

Na estação seca a seleção de modelos não descartou o modelo nulo para explicar os 

dados encontrados, com isso não foi possível atribuir nenhuma relação consistente entre os 

parâmetros da paisagem e do manejo avaliados com a abundância ou a riqueza das aves 

insetívoras e onívoras, tampouco com os predadores observados na estação chuvosa ou a 

abundância de C ani e G. guira (Tabelas 19 e 20). Além disso, não foram encontradas 

diferenças claras entre a abundância ou riqueza de possíveis predadores entre as glebas 

analisadas (com a exceção de insetívoros apresentados no capitulo anterior) (Figura 39). 
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Tabela 16: Seleção de modelos descrevendo o efeito dos parâmetros analisados em diversos níveis de potenciais 

vetores de controle biológico na estação seca em São José da boa Morte (RJ). (Abund Ins + On: Abundância de 

insetívoros e onívoros ; Riq Ins+ On: riqueza de insetívoros e onívoros ; Abund Pred Obs: Abundância dos 

predadores observados na estação Seca; Abund C. ani + G. guira: Abundância das duas espécies: Crotophaga ani 

e Guira guira.  Variáveis marcadas  com * foram modeladas  a partir de quasi-verosimilhança, e os valores 

apresentados são de QAICc e ΔQAICc). Quali Amb Cult 110m: Índice de qualidade ambiental desenvolvido 

com os agricultores; Estrato: índice baseado no ciclo de cultura levando em conta apenas a altura da cultura; 

Intens 40m: Intensidade de manejo na escala de 40m; Arb: área ocupada por elementos arbóreos, mata ciliar, 

cercas vivas e pequenos fragmentos nos diferentes raios: 40, 110, 350, 1100m;  Dist Arb: distância do centro da 

unidade produtiva  para o elemento arbóreo mais próximo; FRAG:  área  ocupada por fragmentos maiores que 

0,5ha dentro de um raio de de 350 e 1100m ao redor do centro da unidade produtiva; Distância do centro da 

unidade produtiva para o fragmento mais próximo; PROX: Valor do índice proximity, que leva em conta a 

distância e a área dos fragmentos  ao redor do ponto focal (1100m); Dist Frag:  distância do Centro da unidade 

produtiva  para o fragmento de vegetação mais próximo. 

 

Parametro 

avaliado

Nº 

Modelo
Intercepto Modelo R² K logLik AICc ΔAIC weight

1 Y + Dist Arb 0,63 2 -95.858 37,7 0 0,23

2 Y + Nulo 0,00 1 -105.177 37,8 0,08 0,22

3 Y + Frag 1100 0,43 2 -99.782 39 1,23 0,13

4 Y + Arb 350 0,27 2 -102.203 39,7 1,99 0,09

5 Y + Dist Arb+ Frag 1100 0,71 3 -93.437 40,2 2,5 0,07

1 Y - Dist Frag 0,13 2 -54.970 114,7 0,00 0,19

2 Y+ Nulo 0,00 1 -56.321 114,9 0,19 0,17

3 Y+ Arb 110 0,12 2 -55.094 114,9 0,25 0,17

4 Y - Dist Frag+ Arb 110 0,18 3 -54.483 116,6 1,88 0,07

5 Y+ Arb 40 0,04 2 -55.970 116,7 2,00 0,07

1 Y + Dist Arb 0,34 2 -56.930 51,1 0 0,15

2 Y + Nulo 0,00 1 -60.902 51,3 0,18 0,14

3 Y- Arb 350 0,30 2 -57.543 51,6 0,47 0,12

4 Y- Arb 350 + Arb 1100 0,53 3 -53.700 51,9 0,79 0,10

5 Y+ Intens  40 0,23 2 -58.396 52,2 1,12 0,09

6 Y+ Arb 1100 0,18 2 -58.963 52,7 1,55 0,07

7 Y + Dist Arb + Intens. 40 0,47 3 -54.833 52,8 1,65 0,07

8 Y+ Intens cult - Arb 350 0,47 3 -54.880 52,8 1,69 0,07

9 Y+ Dist Arb+ Intens 40 arb 1100 0,43 3 -55.613 53,4 2,25 0,05

1 Y + Nulo 0,00 1 -61.407 36,9 0 0,20

2 Y- Arb 350 0,42 2 -56.241 37,1 0,14 0,19

3 Y + Dist Arb 0,37 2 -57.028 37,5 0,55 0,15

4 Y-  Arb 40 0,31 2 -57.854 37,9 0,99 0,12

5 Y + Arb 1100 0,07 2 -60.676 39,4 2,47 0,06

Abund. Ins + 

On*

R.  Ins + On

 C. ani  +  G. 

guira *

Predadores 

observados*
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Tabela 17: Valor de importância das variáveis  levadas à segunda seleção de modelos determinando parâmetros 

da comunidade de potenciais predadores na estação seca em São José da boa Morte (RJ) (Abund Ins + On: 

Abundância de insetívoros e onívoros; Riq Ins + On: riqueza de insetívoros e onívoros; Abund Pred Obs: 

Abundância dos predadores observados; Abund C. ani + G. guira: Abundancia das duas espécies: Crotophaga 

ani e Guira guira- As variaveis marcadas com *  não tiveram o modelo nulo descartado ao tentar explicar os 

dados obtidos). 

 

 

 
Figura 38: Comparação da comunidade de potenciais predadores entre as glebas na estação seca em São José da 

boa Morte (RJ) (Insetívoros e onívoros são apresentados no Cap 1, Figs:10 e 11). 

 

Variavel Estrato
Intens. 

40
Frag 350 Frag 1100 Dist Frag Dist Arb Arb 40 Arb110 Arb 350 Arb 1100

Abund. Ins + On * 0,28 0,28 0,42 (-) 0,21

Riq.  Ins + On * 0,21 0,41 0,23 0,36

Abund Pred Obs* 0,3 0,37 (-)0,4 0,3

Abund. C. Ani+ G. 

Guira*
0,18 0,31 (-)0,26 (-)0,36
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3.1.2 Controle biológico de pragas 

 

  Ao nível do solo (estrato inferior), no tratamento onde as aves foram excluídas foram 

predadas 125 larvas, correspondentes a 73,01% do total. No tratamento  onde as larvas 

estavam expostas às aves, foram predadas 130 larvas, correspondentes a 74,76% do total de 

larvas. No estrato superior, apenas oito larvas foram predadas, sendo duas no tratamento 

coberto (sem aves) e seis no tratamento exposto (com aves). Devido ao baixo número de 

observações, esse estrato não foi analisado. Não houve diferença notável entre os tratamentos 

no estrato inferior (Figura 40). Isso se deve à atuação de formigas, cuja importância será 

discutida posteriormente. O total de larvas predadas no tratamento exposto, respondeu à área 

de fragmentos na escala de 1100m e também ao índice de qualidade ambiental na escala de 

110m desenvolvido junto aos agricultores (Tabelas 21 e 22, Figura 42), que leva em conta a 

duração do ciclo da cultura e a sua necessidade de agrotóxicos. De acordo com o resultado 

encontrado na seleção de modelos, a gleba A, com maior cobertura de fragmentos florestais 

teve maior quantidade de larvas predadas em todos os tratamentos em comparação com a 

gleba B (Figura 41). Na estação seca nenhum parâmetro da comunidade de predadores 

potenciais conseguiu explicar de forma consistente o número de predações no tratamento 

exposto (Tabelas 19 e 20). 

 

Figura 39: Variação na predação de larvas em função do tratamento na estação seca em São José da boa 

Morte (RJ). O ponto corresponde à média encontrada. 
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Figura 40: Comparação do total de larvas predadas em ambos os tratamentos entre as glebas na estação seca em 

São José da boa Morte (RJ) para ambos os tratamentos juntos, larvas expostas, e cobertas respectivamente. 

 

Tabela 18: Seleção de modelos descrevendo a influência das variáveis analisadas no total de larvas predadas em 

ambos os tratamentos e no total de larvas predadas por aves na estação seca em São José da boa Morte (RJ). (K: 

número de parâmetros, logLik: verossimilhança do modelo; Weight: Peso de evidencia do modelo. 

 

 

 

1 Y + Frag 1100 + Arb350 0,98 3 127.027- 44,9 0,00 0,20

2 Y + Frag  1100 0,93 2 139.805- 45,0 0,17 0,19

3 Y + Frag 1100 + Arb 350 +Dist Arb 0,99 4 115.051- 45,4 0,55 0,15

4 Y + Arb 350 + Dist Arb 0,97 3 132.128- 46,2 1,37 0,10

5 Y + Frag 1100 + Intens 40 0,96 3 134.515- 46,9 2,01 0,07

9 Y + Nulo 0,00 1 164.844- 48,9 4,02 0,03

1 Y + Arb 1100 + Frag 350 0,99 3 163.445- 43,5 0,00 0,21

2 Y + Arb 1100 0,95 2 181.740- 43,9 0,40 0,17

3 Y + Arb 1100+ Dist Arb 0,99 3 166.801- 44,2 0,67 0,15

4 Y + Arb 1100+ dist Arb + Frag 350 0,99 4 148.899- 44,4 0,85 0,13

5 Y + Dist Arb 0,87 2 191.416- 45,9 2,33 0,06

8 Y + Nulo 0,00 1 211.078- 46,9 3,41 0,04

1 Y + Frag 1100+ Quali amb 110 0,99 3 95.292-    201,4 0,00 0,68

2 Y + Frag 1100  + Quali amb 110 - Frag 350 0,99 4 94.843-    204,3 2,86 0,16

7 Y + Nulo 0,00 1 199.571- 49,9 5,26 0,03

ΔQAIClogLik QAICc

Cobertas

Expostas

Predados 

total

weight
Parametro 

avaliado

Nº 

Modelo
Intercepto Modelo R² K 
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Tabela 19: Valor de importância das variáveis descrevendo potencial de controle biológico em São José da boa 

Morte (RJ). Os  valores grifados em negrito indicam as variáveis que entraram no modelo proposto pelo critério 

de Akaike. 

 

 

 

Figura 41: Principais variáveis descrevendo o total de larvas predadas no tratamento exposto na estação seca em 

São José da boa Morte (RJ). 

 

Tabela 20: Seleção de modelos descrevendo a influência dos parâmetros da comunidade aves potenciais 

predadores sobre o total de larvas expostas predadas na estação seca em São José da boa Morte (RJ). 

 

 

3.2. Estação Chuvosa 

 

3.2.1 Predadores potenciais  

Na estação chuvosa, nenhuma das variáveis propostas explicou a variação na 

abundância e na riqueza de aves potencialmente envolvidas no controle de pragas, tendo sido 

Variável Estrato
Intens. 

40

Quali 

Amb 110
Frag 350

Frag 

1100

Dist 

arb
Arb 40 Arb 350 Arb 1100

Predados (total) 0.22 0.78 0.40 0.60

Cobertas 0.18 0.48 0.44  0.18  0.80

Expostas 0.27 0.63 0.22 0.93

1 Y + Nulo 0,00 1 -199.571 33,1 0 0,316

2 Y + Ab In+ On 0,65 2 -189.518 34,6 1,42 0,155

3 Y + Ab. Ins 0,55 2 -192.039 34,9 1,78 0,13

4 Y + Riq Ins 0,48 2 -193.438 35,1 1,98 0,117

5 Y + Pred Obs 0,40 2 -194.756 35,3 2,17 0,107

Expostas

weightR² K logLik QAICc ΔQAICc
Parametro 

avaliado

Nº 

Modelo
Intercepto Modelo
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o modelo nulo o mais plausível ao se analisar a variação na abundância e na riqueza de 

insetívoros e onívoros. A abundância de predadores observados e de duas espécies 

importantes vetores de controle (C. ani e G Guira) variou positivamente em função da altura 

da cultura e negativamente em função da área ocupada por elementos arbóreos na escala de 

350m (Tabelas 24 e 25). Esses parâmetros variaram juntos à medida que houve uma grande 

correlação da abundância dos cucos encontrados e total de predadores observados (91,2%). 

Não foi observada diferença entre as glebas na comunidade de predadores potenciais (Figura 

43). 

Tabela 21: Seleção de modelos descrevendo a influência das variaveis analisadas sobre a comunidade de 

potenciais predadores na estação chuvosa em São José da boa Morte (RJ) (Ab InOn: Abundância de insetívoros e 

onívoros ; Ri In On: riqueza de insetívoros e onívoros ; predadores observados: Abundância dos predadores 

observados na estação chuvosa; Ab Anu: Abundância das duas espécies: Crotophaga ani e Guira guira). (K: 

número de parâmetros, logLik: verossimilhança do modelo ; Weight: Peso de evidencia do modelo. 

 

 

Ab Ins +  On* 1 Y + Nulo 0,00 1 78.850-    54,00 0,00 0,38

2 Y + Intens 40 0,10 2 77.809-    56,20 2,14 0,13

3 Y + Arb 110 0,06 2 78.246-    56,50 2,42 0,11

4 Y -  Frag 1100 0,05 2 78.337-    56,50 2,47 0,11

5 Y - Dist Arb 0,00 2 78.818-    56,80 2,77 0,09

R Ins + On 1 Y + Nulo 0,00 1 51.650-    105,5 0,00 0,33

2 Y -  Frag 1100 0,02 2 51.428-    107,6 2,04 0,12

1 Y + Estrato - Arb 350 0,61 3 55.381-    118,3 0,00 0,35

2 Y + Estrato -Arb 350 -Frag 1100 0,64 4 54.774-    120,2 1,95 0,13

3 Y + Estrato 0,49 2 58.125-    121,0 2,69 0,09

16 Y + Nulo 0 1 64.884-    132 13,73 0

C  ani + G guira 1 Y + Estrato - Arb 350 0,65 3 52.574-    112,6 0,00 0,25

2 Y + Estrato + Dist Arb - Frag 1100 0,68 4 51.688-    114,0 1,40 0,13

3 Y + Estrato + Dist Arb  - Arb 350 - Frag 1100 0,68 4 51.729-    114,1 1,48 0,12

4 Y + Dist Arb +- Frag 1100 0,61 3 53.597-    114,7 2,05 0,09

16 Y+ Nulo 0 1 62.997-    128,2 15,57 0

Modelo R² K ΔAIC weight

Predadores  

observados

AICc
Parametro 

avaliado

Nº 

Modelo
Intercepto logLik
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Tabela 22: Valor de importância das variáveis presentes na segunda seleção de modelos  descrevendo a 

comunidade de potenciais vetores de  controle de praga na estação chuvosa em São José da boa Morte (RJ) 

(Abund Ins + On: Abundância de insetívoros e onívoros ; Riq Ins+ On: riqueza de insetívoros e onívoros ; 

Abund Pred Obs: Abundância dos predadores observados na estação chuvosa; Abund C. ani + G. guira: 

Abundância das duas espécies: Crotophaga ani e Guira guira- As variáveis marcadas com *  não tiveram o 

modelo nulo descartado ao tentar explicar os dados obtidos). 

 

 

 

Figura 42: Variação nas comunidades de aves potenciais predadores entre as glebas durante a época chuvosa em 

São José da boa Morte (RJ). 

 

 

Variável Estrato Intens 40
Quali amb 

110
Frag 350 Prox Frag 1100

Dist 

Frag

Dist 

Arb
Arb 110 Arb 350 Arb 1100

Abund. Ins + On * 0.33 0.30 0.27 0.30 0,55

Riq.  Ins + On * 0,24 0,24 0,21 0,24

Abund Pred Obs 0,78 0,30 0,38 (-) 0,78

Ab C. Ani+ G. Guira 0,82 0,52 0,46 (-)0,58
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3.2.2 Controle biológico de pragas 

 Na estação chuvosa houve um aumento nas larvas predadas. No estrato inferior 

foram predadas 319 larvas (88,6%), sendo 156 predados no tratamento exposto (85% das 

larvas neste tratamento) e 166 (92,2%) no tratamento coberto (Figura 45). No estrato superior 

foram predadas 37 larvas (20,5%) somente no tratamento exposto. Esse estrato, novamente, 

não foi analisado. 

Foram identificados 128 eventos de predação com as câmeras no tratamento exposto, 

dos quais 55 (43%) se devem às aves (Algumas imagens constam no anexo nove). Foi 

constatado sinal claro da ação das formigas (formigas observadas predando, formigueiros 

abaixo do papelão ou englobando as larvas) em 73 eventos (57%) das predações registradas 

(Figura 44) atribuídas a formigas do gênero Solenopsis e Crematogaster, que foram vistas 

atacando as larvas diversas vezes durante a realização do experimento. 

A taxa de predação de larvas por aves variou em função do incremento da área de 

elementos arbóreos na escala de 1100m e também a altura do estrato da plantação (Tabelas 26 

e 27, Figura 46), corroborando a hipótese inicial de que a complexidade da paisagem 

influencia o controle de pragas, atuando em conjunto com processos ocorrendo em escalas 

menores, aumentando a provisão o serviço ambiental em questão. Paralelo a isso, foi 

encontrada uma ação menor de ambos os predadores na gleba B em relação à gleba A (Figura 

47). 
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Figura 43: Contribuição dos diferentes predadores na predação das larvas expostas onde foi possível identificar 

os predadores. (Ave desc : evento com marcas de predação por aves, porem sem registro da câmera) 

 

 

Figura 44: Variação na proporção de larvas predadas em função do tratamento na estação chuvosa em São José 

da Boa Morte (RJ). 
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Tabela 23: Seleção de modelos descrevendo a influência das variáveis analisadas no total de larvas predadas em 

ambos os tratamentos e no total de larvas predadas por aves na estação chuvosa em São José da boa Morte (RJ). 

(K: número de parâmetros, logLik: verossimilhança do modelo; Weight: Peso de evidencia do modelo Variáveis 

marcadas  com * foram modeladas  a partir de Quase-Verosimilhança, e os valores apresentados são de QAICc e 

ΔQAICc). 

 

 

 

Tabela 24: Valor de importância das variáveis levadas à segunda seleção de modelos descrevendo o total de 

larvas predadas em ambos os tratamentos e também o total de larvas predadas por aves em São José da boa 

Morte (RJ). 

 

 

1 Y + Arb 40 +Arb 1100 +Quali amb 110 0,46 4 79.237-    169,1 0,00 0,31

2 Y + Arb 40 + Arb 1100 0,30 3 81.738-    171,0 1,83 0,12

3 Y + Arb 40 0,18 2 83.326-    171,4 2,22 0,10

7 Y + Nulo 0 1 85.320-    172,9 3,72 0,048

Cobertas 1 Y + Arb 1100 0,37 2 82.495-    169,7 0,00 0,29

2 Y + Arb 1100 + Quali amb 110 0,45 3 81.110-    169,7 0,02 0,29

3 Y + Arb 1100 + Qual amb 110 + Arb 40 0,48 4 80.553-    171,8 2,08 0,10

9 Y + Nulo 0 1 87.137-    176,5 6,8 0,01

1 Y + Nulo 0,00 1 102.868- 55,20 0,00 0,22

2 Y + Arb 1100 0,41 2 97.515-    55,40 0,16 0,20

3 Y + Arb 40 0,28 2 99.647-    56,40 1,21 0,12

4 Y + Arb 110 0,18 2 100.836- 57,00 1,80 0,09

5 Y + Arb 350 0,16 2 101.087- 57,20 1,92 0,08

6 Y + Arb 110+Arb 1100 0,55 3 94.815-    57,20 2,01 0,08

1 Y + Arb 1100 + Estrato 0,54 3 37.406-    82,8 0,00 0,22

2 Y + Arb 1100 0,44 2 39.096-    83,1 0,30 0,18

3 Y + Arb 1100+ Arb 350 + estrato 0,62 4 35.906-    83,4 0,64 0,16

4 Y + Arb 1100 + Arb 350 0,49 3 38.216-    84,4 1,62 0,10

5 Y + Arb 350 + Dist Arb 0,48 3 38.439-    84,9 2,07 0,08

13 Y + Nulo 0 1 43.670-    89,6 6,81 0,007

Predados           

(Exp + Cob)

R² ΔAICK logLik AICcVariável
Nº 

Modelo
Intercepto Modelo

Predado por 

aves

Expostas*

weight

Variaveis Estrato
Quali. Amb 

110
DistArb Arb40 Arb110 Arb350 Arb 1100

Predados    

total
0.43 0.26 0.21 0.95

Cobertos 0.50 0.26 0.20 0.96

Expostos * 0.26 0.24 0.20 0.42

Predados por 

aves
0.47 0.33 0.47 0.87
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Figura 45: Principais variáveis descrevendo o total de larvas registradas sido predadas por aves na estação 

chuvosa em São José da boa Morte (RJ). 

 

Figura 46: Comparação do total de larvas predadas em ambos os tratamentos e no total de larvas predadas por 

aves entre as glebas na estação chuvosa: A) os dois tratamentos analisados juntos. B) Tratamento coberto, C) 

tratamento exposto, D) larvas que foram identificadas como predadas por aves em São José da boa Morte (RJ). 



105 
 

Efeito da biodiversidade sobre o controle de Pragas 

A abundância de insetívoros e onívoros foi o parâmetro que melhor modelou o total 

de eventos de predação no estudo com bastante apoio dos dados (Tabela 24), além disso, a 

seleção de modelos descartou a influencia da riqueza de insetívoros e onívoros sobre o serviço 

ambiental (Figura 48). 

Tabela 25: Seleção de modelos descrevendo o total de larvas predadas em função dos parâmetros da comunidade 

predadores potenciais na predação de larvas na estação chuvosa em São José da boa Morte (RJ) (Ab In. On: 

Abundância de insetívoros e onívoros; RIn On: Riqueza de insetívoros e onívoros- K: número de parâmetros, 

logLik: verossimilhança do modelo; Weight: Peso de evidencia do modelo). 

 

  

 

 

Figura 47: Relação entre a abundância de insetívoros e onívoros e o total de larvas registradas sendo predadas 

por aves. 

 

4. Discussão 

 4.1. Estação seca 

 Na estação seca, a quantidade de larvas predadas não variou em função da sua 

exposição para as aves, mostrando o grande papel dos artrópodes, especificamente de 

1 Y + Ab In .On 0,29 2 -40.908 86,7 0 0,51

2 Y + Rin.On 0,19 2 -41.955 88,8 2,09 0,18

 AICc ΔAIC weight

Predado por aves 

Parametro avaliado
Nº 

Modelo
Intercepto Modelo R² K  logLik 
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formigas no o consumo secundário em agroecossistemas, potencialmente importante para o 

controle biológico de pragas, conforme encontrado por outros autores (Lemessa et al 2016, De 

La mora et al 2015, Milligan et al 2016). Apesar de não ter sido observada diferença entre os 

tratamentos, o total de larvas expostas e cobertas foram modeladas segundo diferentes 

aspectos da paisagem, indicando que provavelmente as larvas expostas foram predadas por 

aves, uma vez que se os artrópodes tivessem sido o principal vetor de controle em ambos os 

tratamentos, o total de larvas predadas provavelmente seria modelado segundo as mesmas 

variáveis, que modelaria também, o total de larvas predadas como um todo, não diferenciando 

o tratamento (tabela 18). O total de larvas não expostas às aves variou em função da área 

ocupada por elementos arbóreos na escala de 1100m e também à área ocupada por fragmentos 

florestais no raio de 350m, indicando que o controle de pragas por artrópodes se deu em 

função de diferentes elementos da paisagem, tanto de fragmentos florestas, quando de 

elementos da matriz como árvores isoladas e agrupadas em pequenas manchas conforme 

encontrado por outros estudos (Lemessa et al 2015). Já a quantidade de larvas predadas 

expostas às aves variou positivamente em função da quantidade de fragmentos florestais na 

escala de 1100m e do índice qualidade ambiental na escala de 110m, que leva em conta a 

duração do ciclo do cultivo e sua dependência de insumos. Esses resultados corroboram as 

hipóteses desse trabalho e diversos estudos que apontam a importância tanto da paisagem 

quanto do cultivo para o controle de pragas mediado por aves (Maas et al 2016, Boesing et al 

2017). 

 Apesar de não ter sido possível identificar a atuação das aves através da diferença 

nos tratamentos do experimento de exclusão, a influência das áreas de vegetação florestal na 

ocorrência de insetívoros foi observada nesse estudo, mostrando que paisagens mais 

complexas proveem maiores níveis de controle biológico. A importância dessas áreas na 

paisagem para o controle biológico de pragas mediado por aves é frequentemente encontrada 

(Maas et al 2016).  Maas et al (2015), por exemplo, encontrou que o total de ataques de aves 

em lagartas simuladas se deu em função da distancia para o fragmento florestal que mediava a 

abundancia de uma espécie generalista proposta como responsável pelos ataques. Esse e 

outros trabalhos apoiam a hipótese de que muitas aves vetores de controle biológico em 

agroecossistemas dependem das áreas de fragmentos e da qualidade da matriz (Boesing et al 

2017), fazendo com que a atuação das aves neste estudo não possa ser descartada, mesmo que 

sua influência não tenha sido determinante no total de larvas predadas ao final do 

experimento. 
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Atuação das formigas 

As formigas tiveram um papel fundamental na predação das larvas, sendo atribuído à 

elas, a falta de diferença entre os tratamentos. Juntamente com o levantamento das aves e o 

experimento de exclusão das aves, a fauna de solo foi amostrada nas propriedades onde se 

verificou frequência de 100% de Solenopsis sp (Hymenoptera, Formicidae), principal 

predador observado atacando as larvas oferecidas junto com Crematogaster Sp. 

(Hymenoptera, Formicidae) (observação pessoal). O gênero Solenopsis, corresponde a 

formigas nativas da América do sul e central que se tornaram cosmopolitas. Em muitos 

lugares é tida como uma importante praga para as atividades humanas e para biodiversidade 

(Allen et al. 2004). Apesar de não ser seu recurso alimentar prioritário, esse gênero pode se 

alimentar de plântulas e sementes de culturas importantes como a soja, além de ser prejudicial 

ao gado em regiões infestadas (Allen et al. 2004). Seu habito extremamente generalista, sua 

capacidade de tolerar distúrbios (como o uso de agrotóxicos e aração da terra) e a intensidade 

com que age nos ecossistemas faz com que esse gênero, especialmente a espécie S. invicta 

seja um táxon chave nos processos ecológicos em ambientes perturbados pela ação humana, 

como em paisagens agrícolas (Almeida et al, 2007). Tendo sido observadas atacando as larvas 

em menos de 15 minutos após o inicio do experimento. Além disso, esses animais possuem 

atividade tanto diurna quanto noturna, fazendo com que tenham mais oportunidades de 

predação do que as aves. 

Outras formigas além de S. invicta já foram registradas atuando como agente de 

controle biológico em outros sistemas como café (Morris et al, 2015). Apesar de espécies 

desse gênero serem encaradas como espécies invasoras e praga em muitos sistemas agrícolas 

nas regiões subtropicais na América do Norte e no resto do mundo, sua presença em novos 

ambientes é responsável por mudanças nas comunidades de formigas e outros insetos através 

da predação e da competição (Allen et al. 2004, King & Tschinkel, 2016). Apesar disso, 

formigas deste gênero apresentam menores danos nas regiões onde é nativa, por vezes, não 

causando dano algum (Lofgren et al. 1975, Rabitsch, 2011). Além disso, S. invicta também 

tem sido recentemente reconhecida pelos seus serviços ambientais, principalmente o controle 

de pragas, agindo a predação de insetos praga no solo (Junior et al. 2006, Fernandes et al. 

2010) e permanecendo nas arvores onde soluções açucaradas expelidas por insetos aumentam 

sua abundância nas árvores, reduzindo a pressão de herbivoria (Styrsky & Eubanks, 2010). 

Essas formigas generalistas podem se alimentar de diversos tipos de recursos, desde afídeos a 
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pequenos vertebrados, incluindo pragas importantes como os gêneros de lagartas (Artropoda, 

Lepidoptera):  Agrotis (Noctuidae Ochsenheimer, 1816), Spodoptera (Noctuidae, Guenée, 

1852) e Helicoverpa (Hardwick, 1965) (Noctuidae, Latreille, 1809) (Wickings & Ruberson, 

2016), além de pragas da banana (Wang et al. 2016,), entre muitas outras (Junior et al. 2006), 

devendo ter sua importância econômica melhor avaliada, uma vez que aproximadamente um 

terço das pragas agrícolas vão ao solo pelo menos em um estagio de vida (King & Tschinkel, 

2016). Sendo sempre reconhecida como um importante predador no sistema, seus efeitos são 

extremamente variáveis, podendo inclusive ter efeitos positivos como redução do número 

afídeos e, negativos, como a alteração do comportamento de polinizadores em um mesmo 

sistema (Wu et al. 2016).  

 Apesar da quantificação da atuação desse predador só ter sido mensurada na estação 

chuvosa, sua observação foi de extrema importância para o estudo, à medida que se não 

houvesse essa identificação, poderia se atribuir erroneamente padrões que derivaram da ação 

desse inseto exclusivamente às aves, mostrando a fragilidade de estudos que não realizam 

exclusões. 

Efeito da biodiversidade sobre o controle de pragas. 

A predação das larvas expostas na estação seca não variou em função de nenhum dos 

aspectos da comunidade de predadores potenciais. Além disso, nenhum parâmetro da 

comunidade de predadores potenciais foi explicado pelas variáveis de da paisagem e do 

cultivo propostas conforme encontrado anteriormente. Por outro lado, a abundância e a 

riqueza de insetívoros responderam a distancia para o fragmento mais próximo, corroborando 

a importância desses componentes para aumentar disponibilidade de predadores das larvas 

conforme diversos estudos apresentados por Boesing et al (2017). No entanto, não foi 

encontrada relação entre a abundância ou a riqueza de insetívoros e o total de larvas predadas. 

Estudos anteriores que encontraram relação entre a comunidade de predadores e o total de 

controle biológico provido chegam a diferentes conclusões (Boesing et al 2017). O total de 

larvas predadas foi já foi proposto como sendo uma função da abundancia de uma espécie de 

insetívoro (Maas et al 2015), algumas espécies (Howard & Johnson, 2012), da diversidade da 

comunidade de aves (Milligan et al 2016), ou mesmo  da equitabilidade funcional das 

comunidades de aves (Barbaro et al 2016). Apesar de o resultado do experimento não ter sido 

conclusivo, podemos especular que uma ou algumas espécies de insetívoros possam ter 

predado as larvas conforme encontrado por Howard & Johnson (2010) e que possivelmente, o 



109 
 

tamanho da contribuição dessas espécies é mediado pela complexidade da paisagem e da 

qualidade da matriz conforme proposto por outros estudos (Tschartke et al 2016, Boesing et al 

2017).  

O resultado nesta estação mostrou que os artrópodes, especificamente formigas, são 

importantes vetores de controle de pragas em agroecossistemas simplificados. Conforme 

encontrado no experimento, a presença das aves pode não fazer diferença à medida que na 

ausência das aves, os artrópodes, nesse caso formigas, desempenham esse papel na ausência 

das aves conforme encontrado por Martin et al (2013) que avaliou conjuntamente o efeito de 

aves e de diferentes artrópodes. Esse fato subsidia a hipótese do seguro, uma vez que no 

sistema estudado, tanto artrópodes quanto aves (apesar de não haver dados conclusivos) 

participaram do controle biológico ao nível do solo, apesar de poucas espécies generalistas 

estarem envolvidas no presente estudo (S. Invicta e Crematogaster Sp), a extinção dessas 

espécies, ainda que improvável, pode levar à interrupção de uma parte importância da cadeia 

trófica nos agroecossistemas (Solan et al 2004). Além disso, os resultados nessa estação 

corroboram a ideia de que as relações tróficas em agroecossistemas podem ser bastante 

complexas, mesmo em sistemas agrícolas simplificados (Martin et al 2013, Mantlyla et al 

2014), demandando um grande esforço dos ecólogos para o delineamento de estudos que 

possam quantificar diretamente a contribuição dos diferentes grupos de animais para os 

serviços ecossistêmicos. 

4.2. Estação chuvosa 

Na estação chuvosa houve um aumento no número de larvas predadas em ambas as 

glebas e tratamentos. Novamente não foi encontrada diferença no numero de predações entre 

os tratamentos exposto e coberto. Diferentemente da estação seca, nenhuma das variáveis 

propostas explicou o total de larvas expostas predadas. Apesar de não haver diferença entre os 

tratamentos, foi possível identificar os predadores por armadilhas fotográficas. A partir dessas 

observações, podemos inferir que aspectos da matriz, tanto na escala do cultivo quanto da 

paisagem, influenciaram a provisão do controle biológico de pragas mediado por aves. A 

importância dos elementos arbóreos e outros aspectos da matriz para a manutenção da 

biodiversidade em paisagens agrícolas (Manning et al 2006, Gabriel et al 2010, Geiger et al 

2014, Prevedello et al 2017). No entanto, a verificação desses elementos sobre os processos 

ecossistêmicos como a predação continua sendo pouco explorada. Além da importância dos 

elementos arbóreos na paisagem, a complexidade estrutural dos cultivos também foi 
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determinante para a provisão do controle de pragas nesta estação. Essa variável também 

esteve relacionada com a abundância dos predadores observados nos agroecossistemas, cujo 

habito de forrageamento, está associado ao solo, se mostrando importante para a manutenção 

de importantes vetores do controle de pragas nos sistemas agrícolas, corroborando a tendência 

encontrada por Barbaro et al. (2016) que identificaram maior abundância de aves associadas 

ao solo e maiores taxas de predação em videiras onde a vegetação espontânea era mantida 

(maior complexidade estrutural). 

O presente estudo mostra que a importância dos elementos arbóreos para as aves 

vetores de controle biológico é dependente da escala de observação. Foi encontrado que o 

incremento na área ocupada por esse componente na escala de 1100m influencia 

positivamente o total de larvas predadas e sua presença na escala de 350 atua negativamente 

na abundancia das espécies vetores. Essa relação contrastante pode ser explicada à medida 

que as aves registradas provendo o serviço ambiental forrageiam principalmente ao nível do 

solo (Wilman et al 2014) e potencialmente podem evitar elementos arbóreos e bordas de mata 

para forragear ao solo (Robinson & Sutherland, 1999, Renfrew et al. 2005). Paralelamente, o 

aumento de área ocupada por elementos arbóreos nas escalas menores não necessariamente 

contribui com o incremento na provisão do controle biológico, uma vez que esses elementos 

podem não ser importantes para a atividade de forrageamento de algumas das espécies 

observadas predando as larvas (Souza 1995). A manutenção desses elementos da paisagem, 

no entanto, pode atuar em aspectos como a manutenção das populações de potenciais vetores 

de controle biológico na paisagem, sendo local de nidificação ou importantes em outros 

momentos da historia de vida dos animais (Hinsley & Bellami, 2002, Manning et al 2006). O 

fato de esses elementos terem importância na escala da paisagem chama atenção para um 

efeito desse tipo de componente da paisagem que não tem sido verificado nesta escala 

(Mendelhall et al, 2016). Além disso, a manutenção de arvores na propriedade pode contribuir 

também para a segurança alimentar dos agricultores e aumentar sua renda, como já foi 

averiguado na região deste estudo (Willmer & Uzeda, 2014).  

Dessa forma, este estudo corrobora a importância do manejo da matriz tanto do 

cultivo como na paisagem como importantes fatores para na permanência de predadores 

chave no sistema (Gabriel et al 2010, Maas et al 2013, Martin et al 2015), mantendo a 

resiliência do controle de pragas provido tanto por artrópodes (Martin et al. 2013, 2015, 

Milligan et al. 2016) quanto por aves (Perfecto et al 2004, Barbaro et al 2016). 
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Efeito da biodiversidade sobre o controle de Pragas. 

Novamente as formigas tiveram um papel importante no experimento de controle 

biológico, atuando com maior intensidade na estação chuvosa do que na estação seca. Nesta 

estação, as formigas foram responsáveis pela predação de mais da metade das larvas, 

indicando novamente sua importância como predadores em agroecossistemas (Junior et al. 

2006). Além disso, a identificação por foto das predações foi crucial e permitiu observar a 

relação da quantidade de larvas predadas por aves com a abundância de aves insetívoras e 

onívoras. Esse resultado não era esperado à medida que é pouco intuitivo que exista um 

mecanismo pelo qual a abundância de todos os onívoros e insetívoros exerça maior pressão 

sobre o controle biológico em um determinado estrato, uma vez que muitas das espécies 

insetívoras e onívoras forrageiam em outros micro-habitats (Wilman et al 2014). Além disso, 

os registros feitos pelas câmeras mostram que apenas sete das 51 espécies de insetívoros e 

onívoros registradas no estudo estavam envolvidas nos eventos de predação (especialmente C. 

ani), de acordo com o resultado da observação por câmeras feitos por outros estudos que 

identificaram uma pequena porção de espécies generalistas envolvidas (Howard & Johnson, 

2008, Milligan et al 2016, Boesing et al 2017). Além disso, a complexidade estrutural dos 

cultivos foi importante para a permanência das espécies nas propriedades e também foi uma 

variável importante para explicar o total de larvas predadas, sugerindo que existe uma relação 

entre a permanência dos predadores observados e o total de larvas predadas (Perfecto et al. 

2004, Barbaro et al 2016), o fato de a maior parte dessas espécies verificadas forragearem ao 

nível do solo (Souza  1999, Wilman et al 2014) corrobora essa teoria, apesar disso, a 

abundância de predadores observados teve maior probabilidade de explicar o total de larvas 

predadas que o modelo nulo (Anexo 9). Essas observações fazem com que se avalie com 

precaução a existência de um mecanismo pelo qual a abundância total de potenciais 

predadores como um todo e o total de larvas predadas por aves. Por outro lado, existência de 

um efeito de seleção (no qual a abundancia ou riqueza total da comunidade explica o total de 

prestação do serviço ambiental a medida aumenta a chance de incluir uma ou mais espécies 

que desempenham este serviço com maior vigor) é pouco provável, à medida que o total de 

predadores observados, ou a abundância de algum predador individualmente não explicou o 

total de larvas predadas. A complexidade desse sistema (relações entre qualidade da 

paisagem, cultivo, aspectos da comunidade de aves e  predação de larvas) também foi 

encontrada em outro trabalho onde se concluiu que a abundancia de predadores observados 

não descreveu  o total de larvas predadas, mostrando que o padrão de atividade de predação 
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por aves, depende também de aspectos comportamentais das aves envolvidas ou mesmo que 

se dê de forma aleatória (Garfinkel & Johnson, 2015). 

 De forma geral, as aves observadas predando são bastante tolerantes a distúrbios de 

natureza antrópica e possuem maior peso corporal (com exceção de T. musculus) em relação 

às outras espécies encontradas fazendo com que tenham maiores demandas metabólicas 

(Brown, Calder & Kodric-Brown 1978) e, portanto, tendam a predar com maior eficiência 

presas no solo (Wood et al. 2015). Da mesma forma, o principal vetor de controle biológico 

neste trabalho foi uma formiga extremamente generalista, presente em 100% das propriedades 

amostradas. Apesar dessa grande tolerância das espécies à distúrbios antrópicos, foi 

encontrado que cultivos em paisagens mais simplificadas (Gleba B), contam com menos 

controle biológico por aves e por formigas generalistas, e que a provisão desse serviço 

depende da qualidade da matriz. 

A partir das observações acima, os resultados encontrados a partir das câmeras 

corroboram com a hipótese do seguro (Yatch & Loreau, 1999) onde formigas, especialmente 

S. invicta e diferentes espécies de aves com diferentes atributos funcionais (Wilman et al 

2014, Bregman et al 2014) foram responsáveis pela predação das larvas conforme já 

encontrado na literatura (Howard & Johnson, 2004, Martin et al 2013, De la Mora et al. 2015, 

Morris et al 2016). No presente estudo foi encontrado que na ausência das aves, as formigas 

desempenham o controle biológico com mesma intensidade, e que, portanto os organismos 

envolvidos competem pelos mesmos recursos, ainda que o saldo final dessa disputa seja igual 

na presença ou na ausência das aves devido aos artrópodes de solo conforme encontrado 

anteriormente (Martin et al. 2013, Lemessa et al. 2015). Os resultados mostram que o serviço 

ambiental de controle de pragas apesar de ser provido majoritariamente por um único vetor, 

mas que pode variar em função da composição das comunidades de predadores do 

agroecossistema, isto é, na ausência de determinado vetor, nesse caso, S. invicta, as aves 

podem passar a ter maior importância. Conforme encontrado em uma meta analise, a 

resiliência de um processo ecológico tende a se beneficiar do aumento da riqueza dos seus 

provedores, uma vez que as diferenças nos atributos ecológicos das espécies leva a 

manutenção dos serviços ambientais ao longo do tempo, gradientes ambientais, regimes de 

distúrbio, etc, e que estudos de curto prazo tendem a sub estimar o efeito da biodiversidade 

sobre o funcionamento dos ecossistemas (Cardinale et al 2007). No presente estudo, apenas 

algumas espécies foram observadas fazendo o controle, e apenas duas espécies (a formiga S. 
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invicta e C. ani) responderam por cerca de 80% do total de larvas predadas. Apesar disso, as 

outras espécies podem ser importantes ao longo do tempo em outras condições e em outros 

ambientes, especialmente na ausência de um predador notório como S. invicta. Dessa forma, 

apesar do grande impacto das formigas sobre o total de larvas predadas, o trabalho não 

descarta a o potencial de as aves serem importantes vetores de controle biológico em 

paisagens agrícolas produtoras de alimentos. 

Tendo em vista a pouca informação a respeito sobre a ecologia trófica em agro-

ecossistemas no âmbito dos serviços ambientais providos por aves (Karp et al 2013, Milligan 

et al 2013, Boesing et al 2017), é importante que haja avaliações ao longo do tempo para 

entender melhor as variações sazonais, assim como assinalar os mecanismos envolvidos na 

influência dos elementos da paisagem sobre as áreas agrícolas (Tcharntcke et al 2012, 2016), 

incluindo estudos de dinâmicas populacionais, aspectos comportamentais e da historia de vida 

das espécies pelos quais estas dependem dos diferentes componentes da matriz. Além disso, 

acredita-se que experimentos de exclusão e/ou identificação da contribuição das espécies 

envolvidas sejam um caminho interessante a se seguir, melhor do que a simples correlação 

entre as características da comunidade e o desempenho de determinada função ecossistêmica, 

sem verificação direta dos fenômenos, uma vez que a provisão do serviço ecossistêmico em 

questão pode estar correlacionada com outras variáveis das comunidades (abundancia, 

riqueza, equitabilidade, por exemplo), sendo determinadas por fenômenos subjacentes, como 

por exemplo, a influência da paisagem.  

5. Conclusão  

O estudo encontrou uma forte atuação de formigas na provisão do controle biológico 

de pragas em agroecossistemas, com grande contribuição de S. invicta, uma espécie muito 

generalista, tida inclusive como praga em outras regiões do mundo.  Provavelmente, devido à 

sua atuação, não foi encontrado efeito das aves na predação de larvas a partir de um 

experimento de exclusão na estação seca. Apesar disso, não podemos descartar a atuação das 

aves. Nesta estação, o total de larvas expostas  apenas aos artrópodes variou em função da 

presença de elementos arbóreos e de fragmentos florestais na paisagem, enquanto que o total 

de larvas expostas aos às aves e aos artrópodes variou em função da presença de fragmentos 

na paisagem e também da qualidade ambiental da propriedade rural, sugerindo que diferentes 

vetores de controle foram responsáveis por cada um dos tratamentos. 
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Na estação chuvosa, a identificação dos eventos de predação a partir de armadilhas 

fotográficas mostrou que apesar de não haver diferença entre os diferentes tratamentos, houve 

a atuação das aves na predação das larvas, além disso, o total de larvas predadas por aves foi 

um pouco menor do que o total de larvas predadas por formigas. Por fim, o presente estudo 

averiguou que tanto aspectos da matriz, tanto na escala da paisagem quanto do cultivo foram 

importantes preditores do total de larvas predadas por aves, reforçando a necessidade de uma 

abordagem levando-se em conta a importância da matriz agrícola e da avaliação em múltiplas 

escalas para estudos que busquem entender a dinâmica da provisão dos serviços 

ecossistêmicos e nos seus vetores em paisagens agrícolas fragmentadas. 

De uma forma geral, os predadores encontrados provendo o serviço de controle de 

pragas são generalistas. Apesar da contribuição fortemente assimétrica das espécies 

envolvidas no controle de pragas, a presença de algumas espécies desempenhando este 

serviço ambiental advoga em favor da hipótese do seguro, onde o desempenho do serviço 

ambiental em questão estaria menos propenso ao colapso uma vez que a extinção de uma ou 

algumas espécies pode não ser determinante para o colapso desse determinado processo 

ecossistêmico. No que diz respeito somente às aves, foi encontrado que o total de larvas 

predadas por aves depende da abundancia de insetívoros e onívoros. Apesar de ter se 

encontrado essa relação, é pouco provável que este seja realmente o mecanismo ocorrendo, 

uma vez que poucas espécies foram observadas predando as larvas. Adicionalmente, a 

abundancia dessas espécies observadas predando as larvas foi determinada localmente pelo 

mesmo fator local que influenciou o total de larvas predadas, sugerindo que o total de larvas 

predadas se dá em função da permanência e atividade das espécies provedoras, devido as 

melhores condições do cultivo para os indivíduos dessas espécies, e não necessariamente da 

pressão que uma maior abundancia de insetívoros e onívoros teria. Com isso, é recomendado 

sempre que possível, a verificação direta dos mecanismos por trás da influência do manejo e 

da paisagem sobre os organismos vetores de serviços ambientais (quais características desses 

ambientes afetam a historia de vida e o comportamento das espécies), assim como a 

quantificação desses serviços ambientais entre as espécies vetores (como armadilhas 

fotográficas ou análise de conteúdo fecal) de forma a entender melhor o funcionamento do 

sistema  “paisagem, biodiversidade e funcionamento de ecossistemas”. 

Conforme apresentado, diversos aspectos da paisagem influenciam a provisão do 

controle biológico de pragas. O resultado chama atenção para a atuação de diferentes 
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componentes das paisagens, onde tanto fragmentos quanto elementos da matriz foram 

importantes na determinação da disponibilidade desse serviço ambiental.  Da mesma forma, 

os resultados encontrados apontam para a necessidade de pensar a conservação dos serviços 

ecossistêmicos em diferentes escalas, possibilitando a tomada de decisões de diferentes 

agentes, tornando a transição para um manejo ecológico dos agroecossistemas, mais viável.  

3. Considerações finais 

 A partir do quadro atual de degradação da biodiversidade e da provisão de serviços 

ecossistêmicos, o presente trabalho buscou contribuir para entendimento dos diversos efeitos 

do manejo da paisagem agrícola e do cultivo sobre as comunidades de aves e de algumas 

guildas tróficas individualmente, assim como o serviço ambiental de controle de pragas.  O 

sentido e a força destas respostas variaram em função da escala de observação, sendo 

explicados por diferentes fatores, dependendo da época amostrada. 

Os resultados do primeiro capítulo apontam que cada guilda trófica responde de 

forma particular, em função de suas diferentes necessidades ecológicas.  De forma geral, 

fragmentos florestais foram importantes para explicar diversas variáveis da comunidade de 

aves e das guildas tróficas individualmente na estação seca. Paralelo a isso, a presença de 

elementos arbóreos também foi um importante preditor de parâmetros da comunidade de aves, 

assim como da abundancia e riqueza das guildas tróficas. Por outro lado, aspectos relativos ao 

manejo da propriedade e do cultivo, como a aplicação de agrotóxicos, que ocorrem em escalas 

menores, tiveram menor importância. Além disso, foi registrada uma mudança sazonal da 

resposta das aves à paisagem, onde as aves responderam mais aos fragmentos de mata na 

estação seca em relação à estação chuvosa. Na estação chuvosa, menos padrões foram 

encontrados e aspectos relativos à matriz, como a presença de elementos arbóreos, ganharam 

força em relação à estação seca. Isso ocorreu provavelmente devido ao aumento da 

permeabilidade da matriz nessa época onde os recursos alimentares estão mais abundantes, e 

portanto a maior qualidade de matriz leve a maior permanência das aves nesses lugares 

tenham ganhado importância frente aos fragmentos florestais.  

O experimento de controle biológico na estação seca mostrou que formigas podem 

ser organismos chave para a predação de insetos no nível do solo em agroecossitemas. No 

entanto, não foi descartada a importância das aves para o serviço ambiental em questão. De 

forma geral, a provisão do controle de pragas foi dependente da paisagem, seja provido por 



116 
 

formigas ou por aves.  Os resultados do segundo capitulo mostram a importância de se avaliar 

conjuntamente aspectos locais do cultivo e da paisagem, especialmente a presença de 

elementos arbóreos, em diferentes escaldas. A importância desses elementos se mostra 

crescente, apesar de ter sua importância para os processos ambientais pouco explorada. O 

presente trabalho apresenta a importância desses elementos na escala da paisagem para o 

potencial de controle biológico tanto por aves quanto por formigas. Os resultados desse 

capitulo indicam a importância da matriz para a provisão dos serviços ecossistêmicos, 

mostrando que a complexidade da matriz tanto na escala da paisagem quanto do cultivo, são 

importantes para a manutenção dos processos ecológicos. Essa relação é, no entanto, 

dependente da estação, uma vez que na estação seca, a presença de fragmentos florestais  

contribuiu para a maior provisão do controle biológico de pragas junto com aspectos do 

cultivo. 

Este estudo indicou que, a provisão do controle de pragas depende de poucos taxa, 

entre espécies de aves e formigas, demonstrando uma relação trófica complexa e a 

importância da biodiversidade para o funcionamento dos ecossistemas e dos serviços 

ambientais. Os mecanismos envolvidos, no entanto, merecem maior atenção, à medida que 

variáveis da comunidade de predadores podem estar correlacionadas com a provisão do 

serviço ecossistêmico, sem ter, no entanto, um mecanismo ecológico por trás. Além disso, a 

provisão do serviço de praga pode estar ligada à aspectos comportamentais das aves, não 

dependendo somente  da composição das comunidades.  Neste trabalho chegou-se a conclusão 

que, apesar de a predação de larvas por aves ser correlacionado com a abundância total de 

insetívoros e onívoros, é improvável que esteja ocorrendo algum mecanismo que dependa de 

todas as 51 espécies de aves e não apenas das sete espécies de aves observadas predando. 

A partir dessas observações, a investigação da provisão do controle de pragas e de 

serviços ecossistêmicos em geral devem se basear na observação direta dos fenômenos. 

Através da utilização de armadilhas fotográficas foi possível identificar os predadores ao nível 

de espécie, promovendo grande esclarecimento a respeito das espécies, bem como quantificar 

essa contribuição. Tendo em vista a dificuldade de se fazer predições na escala de paisagem e 

ecossistema a partir de pequenos experimentos de biodiversidade e funcionamento de 

ecossistemas, sugere-se sempre que possível, a utilização de metodologias que possibilitem 

essa identificação, com o objetivo de avançarmos no entendimento de como a biodiversidade 
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afeta a provisão de serviços ambientais, para assim manejar o espaço nas paisagens agrícolas 

de forma a aumentar a provisão desse serviço. 

Por fim, os resultados encontrados neste trabalho mostram paisagens da agricultura 

familiar abrigam diversas espécies de aves que dependem de elementos como fragmentos 

florestais quanto da matriz, além disso, essa atividade pode potencialmente se beneficiar do 

manejo do espaço, tanto no que toca a manutenção ou a restauração de áreas de floresta como 

de pequenos elementos arbóreos como cercas vivas e arvores isoladas. Indicando que as 

praticas visando à manutenção da biodiversidade e os serviços ecossistêmicos associados 

podem ser adotadas por diferentes tomadores de decisão em diversas escalas, desde o pequeno 

proprietário rural até prefeituras ou governos. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Lista de Aves encontradas nos dois campos com atribuição da Dieta e família 

(CBRO,2015) (Ca: Carnívoro, De: detritívoro,  Fr: frugivoro, Gr: granívoro, In: Insetívoro, 

He: herbívoro, On: onívoro, Pi: Piscivoro). 

 

Familia Especie Dieta

Anatidae Amazonetta brasiliensis On

Geranoaetus albicaudatus Ca

Rupornis magnirostris Ca

Alcedinidae Megaceryle torquatus  Pi

Anatidae Dendrocygna autumnalis He

Anhingidae Anhinga anhinga Pi

Apodidae Streptoprocne zonaris In

Aramidae Aramides saracura On

Ardeidae Ardea alba Pi

Bubulcus ibis On

Egretta thula On

Nycticorax   nycticorax Pi

Cathartidae Cathartes aura De

Cathartes burrovianus De

Coragyps atratus De

Charadriidae Vanellus chilensis In

Columbidae Columbina minuta Gr

Columbina talpacoti Gr

Leptotila verreauxi Gr

Patagioenas cayennensis Gr

Patagioenas picazuro Gr

Copereidae Coereba flaveola On

Cuculidae Crotophaga ani On

Guira Guira On

Piaia Cayanna In

Tapera naevia In

Emberezidae Pararoaria dominicana Gr

Sporophila leucoptera Gr

Estrildidae Estrilda astrild Gr

Falconidae Caracara plancus On

Falco femoralis Ca

Herpetotheres cachinnans Ca

Milvago chimachima  Ca

Fringillidae Euphonia chlorotica On

Euphonia violacea Fr
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Familia Especie Dieta

Furnariidae Certhiaxis cinnamomeus  In

Furnarius fIgulus Fr

Furnarius Rufus In

Phacellodomus rufifrons In

Phacellodomus rufifrons In

Hirundinidae Progne tapera  In

Pygochelidon cyanoleuca In

Stelgidopteryx ruficollis In

Icteridae Cacicus haemorrhous In

Chrysomus ruficapillus on

Icterus jamacaii Fr

Sturnella superciliaris In

Jacanidae Jacana jacana In

Mimidae Mimus saturninus On

Motacillidae Anthus lutescens On

Parulidae Geothlypis aequinoctialis In

Passeridae Passer domesticus Gr

Passerillidae Zonotrichia capensis On

Picidae Celeus flavescens In

Colaptes campestris In

Melanerpes candidus In

Picumnus cirratus  In

Veniliornis maculifrons In

Pipridae Manacus manacus On

Psittacidae Diopsittaca nobilis Gr

Eupsittula aurea Gr

Rallidae porphyrio martinicus On

Porzana albicollis On

Rhychocyclidae Tolmomyias flaviventris In

Tolmomyias sulphurescens In

Strigidae Glaucidium brasiliensis Ca

Megascops choliba  In

Thamnophilidae Herpsilochmus rufimarginatus In

Thamnophilus palliatus In
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Familia Especie Dieta

Thraupidae Ammodramus humeralis Gr

Conirostrum speciosum In

Dacnis cayana On

Lanio pileatus Gr

Ramphocelus bresilius On

Sicalis flaveola Gr

Tangara cayana On

Tangara palmarum Fr

Tangara sayaca On

Tinamidae Crypturellus tataupa On

Trochilidae Eupetomena macroura Ne

Florisuga fusca Ne

troglodytidae Troglodytes musculus In

Turdidae Turdus leucomelas Fr

Turdus rufiventris Fr

Tyrannidae Camptostoma obsoletum On

Capsiempis flaveola In

Elaenia flavogaster On

Euscarthmus meloryphus In

Fluvicola nengeta In

Legatus leucophaius Fr

machetornis rixosa In

Megarynchus pitangua On

Myiarchus ferox In

Myiarchus swainsoni In

Myiodynastes maculatus In

Myiophobus fasciatus In

Myiornis auricularis In

Myiozetetes similis On

Phyllomyias fasciatus In

Pitangus sulphuratus On

Todirostrum cinereum In

todirostrum poliocephalum In

Tyrannus melancholicus In

Tyrannus savana In

Vireonidae Hylophilus thoracicus  In

Vireo chivi On

Volatinia jacarina On
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Literatura base para atribuição das dietas: Moojen, Carvalho e Lopes, (1941), Schubart,  

Aguirre e Sick (1965) Del hoyo, Elliot & Sargatal, (2002);  Camperi et al. (2004),  Durães & 

Marini (2005), Telino-Júnior et al. (2005), Repenning et al. (2009), Ballarini, Frizzas e Marini 

(2013), Gomes, Quirino e Araujo (2014). 

Anexo 2a:  Coeficientes dos parâmetros inclusos nos modelos descrevendo as variáveis da 

comunidade de aves na estação seca.  

Quali Amb Cult 110m: Índice de qualidade ambiental desenvolvido com os agricultores; Estrato: índice baseado 

no ciclo de cultura levando em conta apenas a altura da cultura; Intens 40m: Intensidade de manejo na escala de 

40m; Arb: área ocupada por elementos arbóreos, mata ciliar, cercas vivas e pequenos fragmentos nos diferentes 

raios: 40, 110, 350, 1100m;  Dist Arb: distância do centro da unidade produtiva  para o elemento arbóreo mais 

próximo; FRAG:  área  ocupada por fragmentos maiores que 0,5ha dentro de um raio de 350 e 1100m ao redor 

do centro da unidade produtiva; Distância do centro da unidade produtiva para o fragmento mais próximo; 

PROX: Valor do índice proximity, que leva em conta a distância e a área dos fragmentos  ao redor do ponto 

focal (1100m); Dist Frag:  distância do centro da unidade produtiva  para o fragmento de vegetação mais 

próximo. 

 

 

 

 

Nº modelo Intercepto Dist Frag Arb110 Arb40 Arb350 R^2 df logLik AICc Δ AICc weight

2 Y -0,00025 0,14 2 -59.194 123,1 0 0,205

1 Y 0,00 1 -60.584 123,4 0,27 0,179

4 Y -0,00033 -0,00566 0,23 3 -58.067 123,7 0,6 0,152

3 Y -0,00302 0,04 2 -60.226 125,2 2,06 0,073

9 Y 0,01565 0,02 2 -60.426 125,6 2,46 0,06

5 Y 0,05590 0,01 2 -60.484 125,7 2,58 0,056

6 Y -0,00025 0,03427 0,14 3 -59.157 125,9 2,78 0,051

10 Y -0,00025 -0,00048 0,14 3 -59.194 126 2,85 0,049

8 Y -0,00034 -0,00727 0,13280 0,27 4 -57.607 126,1 2,93 0,047

12 Y -0,00031 -0,00593 0,00941 0,24 4 -58.019 126,9 3,76 0,031

11 Y -0,00399 0,02506 0,07 3 -59.862 127,3 4,19 0,025

7 Y -0,00430 0,11580 0,07 3 -59.869 127,3 4,2 0,025

13 Y 0,06695 0,01765 0,03 3 -60.286 128,2 5,04 0,017

14 Y -0,00024 0,03514 0,00107 0,14 4 -59.156 129,2 6,03 0,01

15 Y -0,00617 0,16290 0,03495 0,13 4 -59.221 129,3 6,16 0,009

16 Y -0,00031 -0,00817 0,15980 0,01971 0,28 5 -57.415 129,4 6,31 0,009

Riqueza Observada
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Nº modelo Intercepto Estrato DistFrag Arb 110 Arb350 R^2 df logLik QAIC Δ AICc weight

8 Y 0,15750 -0,00062 -0,07443 0,88 4 -80.317 46,1 0 0,162

11 Y -0,00053 -0,01282 0,79 3 -85.288 46,3 0,23 0,144

7 Y -0,00055 -0,06845 0,76 3 -86.603 46,9 0,82 0,107

12 Y 0,10140 -0,00054 -0,01179 0,84 4 -82.572 47,1 1,01 0,098

15 Y -0,00059 -0,04186 -0,00887 0,84 4 -82.907 47,3 1,16 0,091

16 Y 0,13190 -0,00063 -0,05487 -0,00622 0,90 5 -78.657 47,3 1,25 0,087

9 Y -0,00879 0,43 2 -94.872 48,6 2,54 0,046

4 Y 0,13560 -0,00040 0,62 3 -90.927 48,9 2,77 0,041

3 Y -0,00035 0,39 2 -95.533 48,9 2,84 0,039

1 Y 0,00 1 -100.186 49 2,93 0,038

5 Y -0,04190 0,33 2 -96.425 49,3 3,24 0,032

2 Y 0,11460 0,30 2 -96.786 49,5 3,4 0,03

6 Y 0,12080 -0,04414 0,55 3 -92.586 49,6 3,51 0,028

10 Y 0,08798 -0,00776 0,54 3 -92.835 49,7 3,62 0,026

13 Y -0,02113 -0,00672 0,47 3 -94.220 50,3 4,25 0,019

14 Y 0,10230 -0,02949 -0,00469 0,60 4 -91.595 51,2 5,07 0,013

Riqueza estimada

Nº modelo Intercepto Dist Arb Prox Arb40 Frag 350 R^2 df logLik AICc Δ AICc weight

12 Y -0,00364 -0,01498 0,06278 0,95 4 -62.211 135,3 0 0,494

4 Y -0,00347 -0,00991 0,93 3 -64.522 136,6 1,36 0,25

16 Y -0,00437 -0,01528 -0,07223 0,06297 0,95 5 -61.675 138 2,69 0,129

8 Y -0,00416 -0,01020 -0,06964 0,94 4 -64.019 138,9 3,62 0,081

11 Y -0,01483 0,05778 0,91 3 -66.900 141,4 6,12 0,023

3 Y -0,01016 0,89 2 -68.864 142,5 7,2 0,014

15 Y -0,01470 0,04024 0,05837 0,92 4 -66.679 144,2 8,94 0,006

7 Y -0,00999 0,03747 0,90 3 -68.673 144,9 9,67 0,004

10 Y -0,00348 -0,06630 0,78 3 -76.001 159,6 24,32 0

14 Y -0,00375 -0,02772 -0,06709 0,78 4 -75.920 162,7 27,42 0

9 Y -0,06930 0,65 2 -80.358 165,5 30,19 0

13 Y 0,06662 -0,06686 0,67 3 -79.751 167,1 31,82 0

2 Y -0,00385 0,42 2 -85.108 175 39,69 0

6 Y -0,00376 0,00959 0,42 3 -85.098 177,8 42,52 0

5 Y 0,10360 0,14 2 -88.797 182,3 47,06 0

1 Y 0,00 1 -90.262 182,8 47,48 0

Nº modelo Intercepto Dist Arb Intens  0,5ha Prox Frag 350 R^2 df logLik AICc Δ AICc weight

6 Y 0,00526 0,01705 0,92 3 -54.899 117,4 0 0,367

5 Y 0,01683 0,90 2 -56.506 117,8 0,36 0,306

13 Y 0,01780 -0,01139 0,91 3 -56.488 120,6 3,18 0,075

14 Y 0,00528 0,01838 -0,01567 0,92 4 -54.865 120,6 3,19 0,075

7 Y 0,00312 0,01696 0,90 3 -56.497 120,6 3,2 0,074

8 Y 0,00526 0,00123 0,01710 0,92 4 -54.897 120,7 3,25 0,072

15 Y 0,00118 0,01772 -0,00994 0,91 4 -56.487 123,8 6,43 0,015

16 Y 0,00530 -0,00236 0,01853 -0,01854 0,92 5 -54.861 124,3 6,94 0,011

9 Y 0,15940 0,84 2 -61.569 127,9 10,49 0,002

10 Y 0,00482 0,16020 0,86 3 -60.238 128,1 10,68 0,002

11 Y 0,01922 0,17010 0,84 3 -61.331 130,3 12,86 0,001

12 Y 0,00470 0,01550 0,16880 0,86 4 -60.086 131 13,63 0

4 Y 0,00495 -0,05021 0,29 3 -75.535 158,7 41,27 0

3 Y -0,04617 0,16 2 -77.155 159,1 41,66 0

2 Y 0,00448 0,13 2 -77.514 159,8 42,38 0

1 Y 0,00 1 -78.849 159,9 42,54 0

Equitabilidade

Dominancia
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Anexo 2b: Resultado completo da seleção de modelos descrevendo a abundancia e a riqueza 

das guildas tróficas de aves individualmente na estação seca.  

 

 

 

Nº modelo Intercepto Quali 110 Dist Frag Arb 350 Arb 40 R^2 df logLik AICc Δ AICc weight

15 Y -0,00067 -0,01686 0,32280 0,59 4 -57.294 125,4 0 0,403

7 Y -0,00063 -0,01268 0,51 3 -59.045 125,7 0,24 0,356

8 Y -0,05856 -0,00061 -0,01277 0,51 4 -58.988 128,8 3,39 0,074

16 Y -0,08675 -0,00063 -0,01709 0,33020 0,60 5 -57.173 129 3,52 0,069

3 Y -0,00046 0,27 2 -62.865 130,5 5,04 0,032

5 Y -0,00796 0,16 2 -64.136 133 7,58 0,009

11 Y -0,00045 0,07888 0,28 3 -62.731 133,1 7,62 0,009

14 Y -0,31320 -0,01316 0,31630 0,39 4 -61.147 133,2 7,71 0,009

13 Y -0,01098 0,27100 0,27 3 -62.839 133,3 7,83 0,008

6 Y -0,26960 -0,00930 0,27 3 -62.844 133,3 7,84 0,008

4 Y -0,02531 -0,00045 0,27 3 -62.856 133,3 7,87 0,008

1 Y 0,00 1 -65.790 133,8 8,37 0,006

2 Y -0,20480 0,07 2 -65.057 134,9 9,42 0,004

9 Y 0,11650 0,03 2 -65.498 135,7 10,3 0,002

12 Y -0,02876 -0,00044 0,07968 0,28 4 -62.719 136,3 10,85 0,002

10 Y -0,20730 0,11820 0,10 3 -64.755 137,1 11,67 0,001

Abundancia de insetivoros

Nº modelo Intercepto Dist Frag Intens 40 Arb 110 Arb 350 R^2 df logLik AICc Δ AICc weight

10 Y -0,00063 -0,01216 0,34 3 -44.244 96,1 0 0,259

2 Y -0,00047 0,17 2 -46.348 97,4 1,36 0,131

12 Y -0,00068 0,03612 -0,01252 0,37 4 -43.706 98,3 2,18 0,087

16 Y -0,00062 0,08649 0,09761 -0,02244 0,49 5 -41.840 98,3 2,21 0,086

14 Y -0,00058 0,03848 -0,01612 0,37 4 -43.785 98,4 2,34 0,08

1 Y 0,00 1 -48.144 98,5 2,43 0,077

9 Y -0,00744 0,09 2 -47.278 99,3 3,22 0,052

4 Y -0,00052 0,03183 0,21 3 -45.948 99,5 3,41 0,047

13 Y 0,05677 -0,01343 0,19 3 -46.195 100 3,9 0,037

6 Y -0,00050 -0,01010 0,18 3 -46.302 100,2 4,11 0,033

15 Y 0,07864 0,11190 -0,01900 0,30 4 -44.695 100,2 4,16 0,032

5 Y 0,01449 0,01 2 -48.034 100,8 4,73 0,024

3 Y 0,01372 0,01 2 -48.066 100,9 4,79 0,024

11 Y 0,01509 -0,00753 0,10 3 -47.182 102 5,88 0,014

8 Y -0,00051 0,03479 0,00558 0,21 4 -45.937 102,7 6,64 0,009

7 Y 0,03136 0,02940 0,04 3 -47.748 103,1 7,01 0,008

Riqueza insetivoros

Nº modelo Intercepto Estrato Prox Arb110 Frag350 R^2 df logLik QAICc Δ AICc weight

11 Y 0,04781 -0,33090 1,00 3 -68.310 47,3 0 0,653

15 Y 0,04936 0,02052 -0,36060 1,00 4 -68.084 50,9 3,64 0,106

12 Y -0,05088 0,04569 -0,30340 1,00 4 -68.084 50,9 3,64 0,106

4 Y -0,23040 0,02175 0,99 3 -78.279 52,6 5,32 0,046

3 Y 0,02033 0,99 2 -84.930 52,9 5,61 0,04

7 Y 0,02431 -0,07600 0,99 3 -80.532 53,8 6,52 0,025

16 Y -0,04876 0,04725 0,01956 -0,33270 1,00 5 -67.879 55,2 7,91 0,012

8 Y -0,19060 0,02399 -0,05275 0,99 4 -76.255 55,3 8 0,012

10 Y -0,27790 0,17420 0,92 3 -101.501 65 17,7 0

9 Y 0,14400 0,80 2 -110.409 66,5 19,19 0

14 Y -0,26580 -0,06464 0,21820 0,94 4 -98.915 67,4 20,08 0

13 Y -0,07146 0,19520 0,86 3 -107.235 68 20,76 0

1 Y 0,00 1 -125.913 71,9 24,61 0

2 Y -0,18490 0,38 2 -121.427 72,3 25,07 0

5 Y 0,01877 0,04 2 -125.542 74,5 27,26 0

6 Y -0,19240 0,02491 0,42 3 -120.786 75,3 27,98 0

Abundancia Granivoros
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Nº modelo Intercepto Quali 110 Intens 40 Frag 1100 Frag 350 R^2 df logLik AICc Δ AICc weight

5 Y 0,00505 0,17 2 -31.873 68,5 0 0,289

1 Y 0,00 1 -33.666 69,6 1,07 0,169

7 Y 0,03924 0,00527 0,20 3 -31.534 70,7 2,17 0,098

13 Y 0,00606 -0,04037 0,19 3 -31.710 71 2,52 0,082

6 Y -0,03350 0,00497 0,17 3 -31.868 71,3 2,84 0,07

2 Y -0,19590 0,02 2 -33.467 71,7 3,19 0,059

3 Y 0,03150 0,02 2 -33.468 71,7 3,19 0,059

9 Y 0,03530 0,02 2 -33.500 71,8 3,25 0,057

15 Y 0,03382 0,00583 -0,02418 0,21 4 -31.485 73,8 5,33 0,02

11 Y 0,04601 0,05598 0,06 3 -33.122 73,8 5,35 0,02

8 Y -0,04754 0,03964 0,00515 0,20 4 -31.523 73,9 5,41 0,019

4 Y -0,21600 0,03502 0,05 3 -33.225 74 5,55 0,018

10 Y -0,19180 0,03400 0,04 3 -33.314 74,2 5,73 0,016

14 Y -0,00655 0,00604 -0,04017 0,19 4 -31.710 74,3 5,78 0,016

12 Y -0,21250 0,04842 0,05475 0,08 4 -32.891 76,6 8,14 0,005

Riqueza granivoros

Nº modelo Intercepto Estrato Arb 110 Frag 1100 Frag 350 R^2 df logLik AICc Δ AICc weight

1 Y 0,00 1 -21.724 45,7 0 0,227

2 Y -0,37000 0,10 2 -20.673 46,1 0,41 0,184

5 Y 0,00627 0,06 2 -21.092 46,9 1,25 0,121

9 Y 0,08130 0,02 2 -21.491 47,7 2,05 0,081

10 Y -0,43230 0,12890 0,15 3 -20.186 48 2,29 0,072

3 Y 0,03429 0,01 2 -21.653 48,1 2,37 0,069

6 Y -0,31610 0,00455 0,13 3 -20.362 48,3 2,64 0,061

4 Y -0,39030 0,04975 0,12 3 -20.528 48,7 2,97 0,051

7 Y 0,03843 0,00630 0,07 3 -21.003 49,6 3,92 0,032

13 Y 0,00607 0,00727 0,06 3 -21.091 49,8 4,1 0,029

11 Y 0,00581 0,07741 0,02 3 -21.489 50,6 4,9 0,02

8 Y -0,34850 0,06166 0,00493 0,15 4 -20.151 51,2 5,48 0,015

14 Y -0,40220 0,00164 0,10460 0,15 4 -20.161 51,2 5,5 0,015

12 Y -0,43660 0,01642 0,11900 0,15 4 -20.174 51,2 5,52 0,014

15 Y 0,06615 0,00819 -0,06176 0,08 4 -20.949 52,8 7,07 0,007

16 Y -0,38780 0,03922 0,00304 0,06028 0,16 5 -20.112 54,8 9,16 0,002

Riqueza Frugivoros

Nº modelo Intercepto Estrato Arb 110 Frag 1100 Frag 350 R^2 df logLik AICc Δ AICc weight

2 Y -0,52500 0,27 2 -24.747 54,2 0 0,294

10 Y -0,60660 0,15130 0,33 3 -23.891 55,4 1,14 0,167

6 Y -0,46150 0,00523 0,31 3 -24.188 56 1,73 0,124

4 Y -0,56110 0,07042 0,30 3 -24.344 56,3 2,05 0,106

5 Y 0,00780 0,13 2 -26.391 57,5 3,29 0,057

1 Y 0,00 1 -27.739 57,7 3,47 0,052

8 Y -0,52030 0,09170 0,00606 0,36 4 -23.568 58 3,75 0,045

12 Y -0,62210 0,04118 0,12820 0,34 4 -23.784 58,4 4,18 0,036

14 Y -0,56740 0,00198 0,12090 0,34 4 -23.840 58,5 4,29 0,034

9 Y 0,07684 0,03 2 -27.452 59,7 5,41 0,02

3 Y 0,04452 0,02 2 -27.570 59,9 5,65 0,017

7 Y 0,04863 0,00778 0,15 3 -26.187 60 5,73 0,017

13 Y 0,00849 -0,02457 0,13 3 -26.368 60,3 6,09 0,014

16 Y -0,54030 0,08122 0,00513 0,02878 0,36 5 -23.556 61,7 7,48 0,007

15 Y 0,11720 0,01262 -0,14790 0,19 4 -25.757 62,4 8,13 0,005

11 Y 0,02244 0,06206 0,03 3 -27.420 62,4 8,2 0,005

Abundancia Frugivoros
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Nº modelo Intercepto Estrato Dist Arb Arb350 Frag 1100 R^2 df logLik QAICc Δ AICc weight

3 Y 0,01451 0,86 2 -70.375 41,9 0 0,546

11 Y 0,01388 0,00128 0,86 3 -69.997 45 3,07 0,117

7 Y 0,01471 0,00114 0,86 3 -70.342 45,2 3,24 0,108

4 Y -0,00375 0,01453 0,86 3 -70.373 45,2 3,26 0,107

1 Y 0,00 1 -88.834 48,1 6,15 0,025

12 Y 0,02002 0,01368 0,00143 0,86 4 -69.960 48,7 6,81 0,018

15 Y 0,01407 0,00104 0,00127 0,86 4 -69.970 48,7 6,82 0,018

8 Y -0,00107 0,01472 0,00112 0,86 4 -70.342 48,9 7 0,016

9 Y 0,00340 0,28 2 -85.675 49,4 7,46 0,013

5 Y -0,00819 0,19 2 -86.834 49,9 8,03 0,01

2 Y 0,08986 0,09 2 -87.918 50,5 8,55 0,008

10 Y 0,13550 0,00405 0,42 3 -83.683 51,7 9,75 0,004

13 Y -0,00730 0,00322 0,39 3 -84.072 51,9 9,94 0,004

6 Y 0,06561 -0,00744 0,23 3 -86.338 53 11,04 0,002

16 Y 0,02304 0,01389 0,00124 0,00144 0,86 5 -69.922 53,1 11,18 0,002

14 Y 0,11570 -0,00603 0,00387 0,48 4 -82.620 54,9 12,99 0

Nº modelo Intercepto Arb 110 Arb 1100 Arb 350 Arb 40 R^2 df logLik AICc Δ AICc weight

1 Y 0,00 1 -39.739 81,7 0 0,275

5 Y -0,00504 0,04 2 -39.387 83,5 1,81 0,111

9 Y 0,15450 0,03 2 -39.458 83,7 1,95 0,104

2 Y 0,02203 0,02 2 -39.511 83,8 2,06 0,098

3 Y 0,00103 0,02 2 -39.583 83,9 2,2 0,091

6 Y 0,05617 -0,01097 0,13 3 -38.419 84,4 2,72 0,071

13 Y -0,00809 0,26690 0,10 3 -38.693 85 3,27 0,054

7 Y 0,00161 -0,00639 0,07 3 -39.044 85,7 3,97 0,038

8 Y 0,07679 0,00284 -0,01551 0,21 4 -37.446 85,7 4,04 0,037

4 Y 0,02425 0,00117 0,04 3 -39.307 86,2 4,5 0,029

11 Y 0,00073 0,13380 0,04 3 -39.382 86,4 4,65 0,027

10 Y 0,01029 0,11050 0,03 3 -39.431 86,5 4,75 0,026

14 Y 0,04336 -0,01100 0,12160 0,14 4 -38.322 87,5 5,79 0,015

15 Y 0,00132 -0,00903 0,24610 0,13 4 -38.460 87,8 6,06 0,013

12 Y 0,01963 0,00105 0,04079 0,05 4 -39.298 89,5 7,74 0,006

16 Y 0,08632 0,00310 -0,01587 -0,07100 0,22 5 -37.420 89,5 7,74 0,006

Riqueza onivoros

Abundancia Onivoros
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Anexo 2c: Coeficientes dos parâmetros inclusos nos modelos descrevendo os parâmetros da 

comunidade de aves na estação chuvosa 

 

Nº modelo Intercepto Quali 110 Intens 40 Arb 1100 Frag 350 R^2 df logLik AICc Δ AICc weight

1 Y 0 1 56.011-    114,2 0 0,312

5 Y -7,89E-04 0,03745 2 55.629-    116 1,72 0,132

3 Y 0,01375 0,02434 2 55.764-    116,2 1,99 0,115

9 Y 0 0,01471 2 55.862-    116,4 2,19 0,104

2 Y 0,01889 0,005786 2 55.953-    116,6 2,37 0,095

13 Y -8,86E-04 -0,0166 0 3 55.391-    118,3 4,04 0,041

7 Y 9,82E-03 -6,68E-04 0 3 55.512-    118,5 4,28 0,037

11 Y 0,01636 -0,0168 0 3 55.523-    118,5 4,3 0,036

6 Y 0,01405 -7,66E-04 0 3 55.598-    118,7 4,45 0,034

4 Y 0,02141 0,01421 0 3 55.690-    118,9 4,64 0,031

10 Y 0,01363 -0,01185 0 3 55.833-    119,2 4,92 0,027

15 Y 1,23E-02 -7,48E-04 -0,01894 0,07712 4 55.208-    121,1 6,84 0,01

14 Y 0,006259 -8,73E-04 -0,01604 0,06067 4 55.385-    121,4 7,19 0,009

8 Y 0,0166 0,01035 -6,33E-04 0,05276 4 55.469-    121,6 7,36 0,008

12 Y 0,01486 0,0165 -0,0156 0,05082 4 55.489-    121,6 7,4 0,008

16 Y 0,008222 0,01249 -7,28E-04 -0,01823 0,07806 5 55.198-    124,7 10,44 0,002

Nº modelo Intercepto Estrato Dist arb Dist Frag Arb 350 R^2 df logLik AICc Δ AICc weight

11 Y 0,005948 7,14E-03 0,5161 3 61.991-    131,5 0 0,386

12 Y 0,06227 0,005704 7,90E-03 0,5815 4 60.539-    131,7 0,26 0,338

15 Y 0,00619 7,60E-02 8,01E-03 0,5235 4 61.836-    134,3 2,86 0,092

16 Y 0,06075 0,005847 4,28E-02 8,38E-03 0,5835 5 60.490-    135,3 3,78 0,058

3 Y 0,00432 0,3136 2 65.487-    135,7 4,2 0,047

4 Y 0,04627 0,004002 0,3694 3 64.638-    136,8 5,29 0,027

7 Y 0,004286 -9,75E-02 0,3371 3 65.138-    137,8 6,29 0,017

8 Y 0,05415 0,003907 -1,32E-01 0,4077 4 64.012-    138,7 7,21 0,01

10 Y 0,0725 4,54E-03 0,2599 3 66.240-    140 8,5 0,006

2 Y 0,06009 0,1364 2 67.783-    140,3 8,79 0,005

1 Y 0 1 69.250-    140,7 9,24 0,004

9 Y 3,53E-03 0,0943 2 68.259-    141,2 9,74 0,003

6 Y 0,06817 -1,49E-01 0,2018 3 66.996-    141,5 10,01 0,003

5 Y -1,07E-01 0,04059 2 68.835-    142,4 10,89 0,002

14 Y 0,07468 -7,63E-02 3,86E-03 0,2724 4 66.070-    142,8 11,32 0,001

13 Y -4,46E-02 3,12E-03 0,09958 3 68.201-    143,9 12,42 0,001

Riqueza observada

Riqueza estimada
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Nº modelo (Int) Estrato Arb110 Arb 350 Frag 1100 R^2 df logLik AICc delta weight

11 Y 2,32E-02 0,001319 0,49 3 -72.648 152,8 0 0,424

15 Y 2,10E-02 7,61E-04 0,00128 0,50 4 -72.582 155,8 3,04 0,093

12 Y -0,00716 2,36E-02 0,001237 0,50 4 -72.613 155,9 3,1 0,09

3 Y 2,44E-02 0,31 2 -75.788 156,3 3,49 0,074

13 Y 3,01E-03 1,21E-03 0,40 3 -74.441 156,4 3,59 0,071

9 Y 0,001396 0,30 2 -75.954 156,6 3,82 0,063

4 Y -3,59E-02 2,58E-02 0,38 3 -74.639 156,8 3,98 0,058

7 Y 1,91E-02 1,78E-03 0,33 3 -75.417 158,3 5,54 0,027

5 Y 3,79E-03 0,22 2 -76.979 158,7 5,87 0,023

10 Y 0,004424 1,45E-03 0,30 3 -75.940 159,4 6,59 0,016

16 Y -0,00526 2,15E-02 6,73E-04 1,22E-03 0,50 5 -72.565 159,4 6,62 0,015

14 Y 8,44E-03 3,06E-03 0,001306 0,40 4 -74.394 159,5 6,66 0,015

8 Y -3,28E-02 2,28E-02 9,70E-04 0,39 4 -74.536 159,7 6,94 0,013

6 Y -2,07E-02 3,52E-03 0,25 3 -76.608 160,7 7,92 0,008

1 Y 0,00 1 -79.466 161,2 8,36 0,006

2 Y -2,89E-02 0,07 2 -78.708 162,1 9,33 0,004

(Intrc) Dist Frag Arb 110 Arb 350 Arb 40 R^2 df logLik QAIC delta weight

4 Y 0,000386 -5,31E-02 0,28 3 -42.715 91,4 0 0,131

3 Y -6,82E-02 0,20 2 -43.845 91,7 0,26 0,115

10 Y 0,000498 -3,22E-01 0,27 3 -42.902 91,8 0,38 0,109

2 Y 0,000505 0,19 2 -43.918 91,8 0,41 0,107

5 Y -1,05E-02 0,16 2 -44.314 92,6 1,2 0,072

6 Y 0,000372 -6,48E-03 0,23 3 -43.396 92,8 1,36 0,066

7 Y -5,07E-02 -5,59E-03 0,22 3 -43.499 93 1,57 0,06

12 Y 0,000417 -3,71E-02 -1,53E-01 0,29 4 -42.602 93,2 1,77 0,054

8 Y 0,000354 -4,75E-02 -2,15E-03 0,28 4 -42.670 93,3 1,91 0,05

14 Y 0,000434 -3,25E-03 -2,75E-01 0,28 4 -42.793 93,6 2,16 0,045

11 Y -6,58E-02 -2,50E-02 0,20 3 -43.842 93,7 2,25 0,042

9 Y -3,21E-01 0,10 2 -45.009 94 2,59 0,036

13 Y -8,66E-03 -1,92E-01 0,18 3 -44.014 94 2,6 0,036

1 Y 0,00 1 -46.014 94 2,6 0,036

15 Y -4,91E-02 -5,58E-03 -1,67E-02 0,22 4 -43.498 95 3,57 0,022

16 Y 0,00039 -3,34E-02 -1,78E-03 -1,44E-01 0,29 5 -42.571 95,1 3,71 0,02

Equitabilidade

Dominancia

Intercepto Dist arb Intens 40 Frag 1100 Frag 350 R^2 df logLik AICc Δ AICc weight

8 Y -0.006627 -0.044630 -0.007190 0.86940 4 -63.461 137.6 0.00 0.280

6 Y -0.005679 -0.006730 0.84650 3 -65.082 137.7 0.08 0.270

5 Y -0.007019 0.80790 2 -67.321 139.3 1.76 0.116

16 Y -0.006762 -0.055400 -0.008290 0.05890 0.87990 5 -62.627 139.5 1.95 0.106

7 Y -0.034550 -0.007288 0.82650 3 -66.304 140.1 2.52 0.080

14 Y -0.005565 -0.007236 0.02883 0.84990 4 -64.855 140.4 2.79 0.070

13 Y -0.007655 0.03607 0.81460 3 -66.966 141.4 3.84 0.041

15 Y -0.043830 -0.008362 0.05826 0.84040 4 -65.467 141.6 4.01 0.038

10 Y -0.007142 -0.07503 0.46380 3 -77.588 162.7 25.09 0.000

2 Y -0.007347 0.31710 2 -80.006 164.7 27.13 0.000

12 Y -0.007180 -0.005924 -0.07359 0.46530 4 -77.560 165.8 28.20 0.000

4 Y -0.007436 -0.016190 0.33140 3 -79.795 167.1 29.50 0.000

9 Y -0.07572 0.22010 2 -81.335 167.4 29.79 0.000

1 Y 0.00000 1 -83.820 169.9 32.27 0.000

11 Y -0.004219 -0.07470 0.22110 3 -81.321 170.1 32.55 0.000

3 Y -0.015020 0.01741 2 -83.644 172.0 34.41 0.000

Abundancia de insetivoros
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Anexo 2d: Resultado da seleção de modelos completa descrevendo a abundancia e riqueza 

das guildas tróficas de aves indivudualmente na estação chuvosa. 

 

 

 

  

 

Nº modelo Intercepto Quali 110 Estrato Frag 1100 Frag 350 R^2 df logLik AICc Δ AICc weight

5 Y -0,0036 0,22 2 43.162-        91 0 0,31

3 Y 0,1241 0,13 2 44.165-        93 2,01 0,114

7 Y 0,0560 -0,0029 0,23 3 42.958-        93,4 2,39 0,094

1 Y 0,00 1 45.608-        93,4 2,41 0,093

13 Y -0,0041 0,0248 0,23 3 43.051-        93,6 2,57 0,086

6 Y 0,0289 -0,0035 0,22 3 43.126-        93,8 2,72 0,079

2 Y 0,0898 0,04 2 45.185-        95,1 4,05 0,041

11 Y 0,1244 -0,0320 0,16 3 43.881-        95,3 4,23 0,037

9 Y -0,0327 0,03 2 45.324-        95,4 4,32 0,036

4 Y -0,0290 0,1377 0,14 3 44.143-        95,8 4,76 0,029

15 Y 0,0473 -0,0033 0,0146 0,24 4 42.924-        96,5 5,48 0,02

8 Y -0,0199 0,0656 -0,0029 0,23 4 42.947-        96,6 5,53 0,02

14 Y 0,0312 -0,0039 0,0253 0,23 4 43.010-        96,7 5,66 0,018

10 Y 0,0785 -0,0258 0,06 3 45.012-        97,5 6,49 0,012

12 Y -0,0571 0,1510 -0,0362 0,17 4 43.798-        98,3 7,23 0,008

16 Y -0,0089 0,0523 -0,0033 0,0134 0,24 5 42.922-        100,1 9,1 0,003

Riqueza de insetivoros

Nº modelo Intercepto Estrato Prox Arb 110 Frag 350 R^2 df logLik QAICc Δ AICc weight

5 Y -0,1134 0,70 2 90.557-        42,4 0 0,225

3 Y -0,0172 0,62 2 92.890-        43,3 0,9 0,143

7 Y -0,0147 -0,0942 0,83 3 84.786-        43,4 0,94 0,14

1 Y 0,00 1 102.551-      44,3 1,83 0,09

6 Y 0,1417 -0,1179 0,78 3 87.290-        44,3 1,91 0,087

9 Y -0,1173 0,38 2 97.725-        45,2 2,77 0,056

13 Y -0,0994 -0,0598 0,72 3 89.679-        45,3 2,83 0,055

2 Y 0,1188 0,20 2 100.285-      46,2 3,75 0,034

15 Y -0,0242 -0,1081 0,1389 0,86 4 82.855-        46,2 3,81 0,033

4 Y 0,0681 -0,0156 0,64 3 92.245-        46,3 3,82 0,033

11 Y -0,0214 0,0546 0,63 3 92.555-        46,4 3,94 0,031

8 Y 0,0912 -0,0121 -0,0981 0,85 4 83.640-        46,6 4,12 0,029

10 Y 0,1159 -0,1131 0,50 3 95.598-        47,5 5,11 0,017

14 Y 0,1372 -0,1055 -0,0505 0,80 4 86.651-        47,7 5,28 0,016

12 Y 0,0608 -0,0191 0,0421 0,65 4 92.061-        49,8 7,37 0,006

16 Y 0,0693 -0,0213 -0,1091 0,1240 0,87 5 82.218-        50,2 7,74 0,005

Abundancia de granivoros
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Nº modelo Intercepto Quali 110 Estrato Prox Frag 350 R^2 df logLik AICc Δ AICc weight

1 Y 0,00 1 39.908-        82 0 0,262

3 Y 0,1042 0,05 2 39.365-        83,4 1,4 0,13

9 Y -0,0618 0,05 2 39.415-        83,5 1,5 0,124

5 Y -0,0049 0,04 2 39.541-        83,8 1,75 0,109

2 Y 0,1089 0,03 2 39.577-        83,9 1,82 0,105

11 Y 0,1037 -0,0601 0,10 3 38.882-        85,3 3,23 0,052

7 Y 0,0931 -0,0039 0,07 3 39.131-        85,8 3,72 0,041

10 Y 0,0861 -0,0535 0,07 3 39.218-        85,9 3,9 0,037

6 Y 0,0928 -0,0042 0,06 3 39.312-        86,1 4,09 0,034

4 Y 0,0370 0,0871 0,05 3 39.344-        86,2 4,15 0,033

13 Y -0,0005 -0,0577 0,05 3 39.414-        86,3 4,29 0,031

15 Y 0,1174 0,0043 -0,0992 0,10 4 38.818-        88,3 6,27 0,011

12 Y -0,0055 0,1063 -0,0605 0,10 4 38.881-        88,4 6,39 0,011

8 Y 0,0277 0,0805 -0,0038 0,08 4 39.119-        88,9 6,87 0,008

14 Y 0,0861 -0,0002 -0,0513 0,07 4 39.217-        89,1 7,06 0,008

16 Y -0,0250 0,1302 0,0047 -0,1051 0,10 5 38.810-        91,9 9,87 0,002

Riqueza granivoros

Nº modelo Intercepto Estrato Arb110 Arb 1100 Arb350 R^2 df logLik AICc Δ AICc weight

1 Y 0,00 1 33.366-        69 0 0,207

5 Y 0,0044 0,11 2 32.160-        69 0,07 0,2

2 Y -0,1410 0,06 2 32.766-        70,2 1,28 0,109

9 Y 0,0078 0,03 2 33.028-        70,8 1,81 0,084

3 Y -0,0328 0,02 2 33.166-        71 2,08 0,073

7 Y -0,0267 0,0043 0,13 3 32.023-        71,5 2,59 0,057

6 Y -0,0666 0,0037 0,12 3 32.058-        71,6 2,66 0,055

13 Y 0,0040 0,0029 0,12 3 32.116-        71,7 2,78 0,052

11 Y -0,0756 0,0150 0,11 3 32.227-        72 3 0,046

10 Y -0,1292 0,0062 0,08 3 32.552-        72,6 3,65 0,033

4 Y -0,1334 -0,0273 0,07 3 32.630-        72,8 3,81 0,031

15 Y -0,0548 0,0032 0,0091 0,15 4 31.737-        74,1 5,19 0,015

8 Y -0,0627 -0,0258 0,0037 0,13 4 31.931-        74,5 5,58 0,013

12 Y -0,0979 -0,0669 0,0129 0,13 4 31.969-        74,6 5,65 0,012

14 Y -0,0652 0,0034 0,0027 0,13 4 32.021-        74,7 5,75 0,012

16 Y -0,0545 -0,0532 0,0027 0,0088 0,16 5 31.671-        77,6 8,67 0,003

Abundancia frugivoros

Nº modelo Intercepto Estrato Dist Arb Arb 350 Frag 1100 R^2 df logLik AICc Δ AICc weight

1 Y 0,00 1 27.187-        56,6 0 0,2

5 Y 0,0173 0,10 2 26.183-        57,1 0,47 0,158

9 Y 0,0047 0,08 2 26.373-        57,5 0,86 0,13

2 Y -0,1696 0,05 2 26.640-        58 1,39 0,1

7 Y 0,0082 0,0225 0,14 3 25.654-        58,8 2,21 0,066

13 Y 0,0148 0,0039 0,14 3 25.663-        58,8 2,23 0,066

3 Y 0,0031 0,01 2 27.103-        58,9 2,32 0,063

6 Y -0,1384 0,0152 0,12 3 25.857-        59,2 2,62 0,054

10 Y -0,0828 0,0038 0,09 3 26.273-        60 3,45 0,036

11 Y 0,0020 0,0046 0,08 3 26.338-        60,2 3,58 0,033

4 Y -0,1841 0,0044 0,07 3 26.473-        60,4 3,85 0,029

8 Y -0,1570 0,0088 0,0203 0,18 4 25.250-        61,2 4,57 0,02

15 Y 0,0065 0,0193 0,0031 0,17 4 25.344-        61,4 4,76 0,019

14 Y -0,0664 0,0143 0,0032 0,15 4 25.603-        61,9 5,28 0,014

12 Y -0,1020 0,0031 0,0034 0,09 4 26.196-        63,1 6,46 0,008

16 Y -0,1147 0,0077 0,0191 0,0017 0,18 5 25.185-        64,7 8,06 0,004

Riqueza frugivoros
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Anexo 2e: Coeficientes dos parâmetros inclusos nos modelos descrevendo a comunidade  de 

potenciais predadores das larvas na estação seca. 

  

Nº modelo Intercepto Quali 110 Estrato Arb 1100 Arb 350 R^2 df logLik AICc Δ AICc weight

3 Y 0,0823 0,14 2 63.131-        131 0 0,204

1 Y 0,00 1 64.640-        131,5 0,53 0,156

5 Y -0,0016 0,11 2 63.454-        131,6 0,65 0,148

7 Y 0,0622 -0,0010 0,17 3 62.743-        133 2,02 0,074

9 Y -0,0032 0,04 2 64.193-        133,1 2,12 0,071

11 Y 0,0765 -0,0022 0,16 3 62.917-        133,3 2,37 0,062

2 Y 0,0464 0,03 2 64.375-        133,5 2,49 0,059

4 Y -0,0453 0,1038 0,15 3 62.999-        133,5 2,53 0,058

6 Y 0,0382 -0,0016 0,13 3 63.284-        134,1 3,1 0,043

13 Y -0,0015 -0,0019 0,12 3 63.308-        134,1 3,15 0,042

10 Y 0,0449 -0,0031 0,07 3 63.950-        135,4 4,43 0,022

15 Y 0,0606 -0,0009 -0,0017 0,18 4 62.627-        135,9 4,95 0,017

8 Y -0,0282 0,0774 -0,0009 0,18 4 62.695-        136,1 5,09 0,016

12 Y -0,0424 0,0969 -0,0021 0,17 4 62.805-        136,3 5,31 0,014

14 Y 0,0382 -0,0014 -0,0019 0,14 4 63.139-        136,9 5,98 0,01

16 Y -0,0278 0,0755 -0,0008 -0,0017 0,19 5 62.582-        139,4 8,48 0,003

Abundancia Onivoros

Nº modelo Intercepto Dist Arb Intens 40 Frag 1100 Frag 350 R^2 df logLik QAIC Δ AICc weight

1 Y 0,00 1 -43.249 88,5 0 0,198

5 Y 0,0018 0,07 2 -42.527 89,1 0,56 0,15

9 Y 0,0253 0,02 2 -43.020 90 1,54 0,092

3 Y 0,0200 0,02 2 -43.062 90,1 1,63 0,088

2 Y 0,0010 0,00 2 -43.201 90,4 1,9 0,076

7 Y 0,0265 0,0020 0,10 3 -42.214 90,4 1,93 0,075

6 Y 0,0005 0,0018 0,07 3 -42.512 91 2,53 0,056

13 Y 0,0018 0,0018 0,07 3 -42.526 91,1 2,55 0,055

11 Y 0,0163 0,0215 0,03 3 -42.902 91,8 3,31 0,038

10 Y 0,0010 0,0255 0,03 3 -42.969 91,9 3,44 0,035

4 Y 0,0010 0,0200 0,02 3 -43.015 92 3,53 0,034

15 Y 0,0295 0,0023 -0,0112 0,10 4 -42.184 92,4 3,87 0,029

8 Y 0,0004 0,0263 0,0020 0,10 4 -42.207 92,4 3,92 0,028

14 Y 0,0006 0,0017 0,0025 0,07 4 -42.511 93 4,52 0,021

12 Y 0,0010 0,0162 0,0217 0,04 4 -42.853 93,7 5,21 0,015

16 Y 0,0003 0,0291 0,0022 -0,0107 0,10 5 -42.181 94,4 5,86 0,011

Riqueza Onivoros

Nº modelo Intercepto Dist arb Intens 40 Arb 350 Frag 1100 R^2 df logLik QAICc Δ AICc weight

2 Y 0,00824 0,63 2 -95.858 37,7 0 0,231

1 Y 0,00 1 -105.177 37,8 0,08 0,222

9 Y 0,00334 0,43 2 -99.782 39 1,23 0,125

5 Y -0,00753 0,27 2 -102.203 39,7 1,99 0,085

10 Y 0,00704 0,00237 0,71 3 -93.437 40,2 2,5 0,066

3 Y 0,01851 0,05 2 -104.702 40,5 2,78 0,058

6 Y 0,00763 -0,00267 0,64 3 -95.541 40,9 3,16 0,048

4 Y 0,00815 0,01221 0,63 3 -95.657 40,9 3,19 0,047

13 Y -0,00665 0,00318 0,56 3 -97.437 41,5 3,75 0,035

11 Y 0,02467 0,00349 0,48 3 -98.886 41,9 4,21 0,028

7 Y 0,01985 -0,00764 0,31 3 -101.651 42,8 5,08 0,018

12 Y 0,00684 0,01904 0,00254 0,72 4 -92.932 43,8 6,1 0,011

14 Y 0,00637 -0,00286 0,00240 0,72 4 -93.068 43,9 6,14 0,011

8 Y 0,00750 0,01316 -0,00281 0,65 4 -95.306 44,6 6,84 0,008

15 Y 0,02544 -0,00675 0,00333 0,60 4 -96.477 44,9 7,21 0,006

16 Y 0,00611 0,01997 -0,00307 0,00258 0,74 5 -92.509 48,1 10,35 0,001

Abundancia Onivoros+ Insetivoros
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Nº modelo Intercepto Dist Frag Arb 110 Arb 40 Frag 350 R^2 df logLik AICc Δ AICc weight

2 Y -0,00029 0,13 2 -54.970 114,7 0 0,19

1 Y 0,00 1 -56.321 114,9 0,19 0,173

3 Y 0,03559 0,12 2 -55.094 114,9 0,25 0,168

4 Y -0,00022 0,02431 0,18 3 -54.483 116,6 1,88 0,074

5 Y 0,12220 0,04 2 -55.970 116,7 2 0,07

9 Y 0,02379 0,03 2 -56.054 116,9 2,17 0,064

6 Y -0,00028 0,09770 0,15 3 -54.746 117,1 2,4 0,057

10 Y -0,00028 0,00585 0,13 3 -54.956 117,5 2,82 0,046

7 Y 0,04097 -0,05178 0,12 3 -55.057 117,7 3,02 0,042

11 Y 0,03524 0,00111 0,12 3 -55.093 117,8 3,1 0,04

13 Y 0,14050 0,02811 0,07 3 -55.603 118,8 4,12 0,024

12 Y -0,00022 0,02613 -0,00721 0,18 4 -54.464 119,8 5,09 0,015

8 Y -0,00022 0,02435 -0,00039 0,18 4 -54.483 119,8 5,13 0,015

14 Y -0,00026 0,10670 0,01067 0,16 4 -54.700 120,3 5,57 0,012

15 Y 0,04748 -0,08576 -0,00948 0,13 4 -55.037 120,9 6,24 0,008

16 Y -0,00022 0,03256 -0,04408 -0,01244 0,18 5 -54.449 123,5 8,82 0,002

Riqueza de Onivoros + Insetivoros

Nº modelo Intercepto Dist Arb Intens 05ha Arb 1100 Arb 350 R^2 df logLik QAICc Δ AICc weight

2 Y 0,00958 0,34 2 -56.930 51,1 0 0,152

1 Y 0,00 1 -60.902 51,3 0,18 0,139

9 Y -0,01431 0,30 2 -57.543 51,6 0,47 0,121

13 Y 0,00512 -0,01775 0,53 3 -53.700 51,9 0,79 0,103

3 Y 0,08063 0,23 2 -58.396 52,2 1,12 0,087

5 Y 0,00334 0,18 2 -58.963 52,7 1,55 0,07

4 Y 0,00918 0,07508 0,47 3 -54.833 52,8 1,65 0,067

11 Y 0,08242 -0,01471 0,47 3 -54.880 52,8 1,69 0,065

6 Y 0,00874 0,00296 0,43 3 -55.613 53,4 2,25 0,049

10 Y 0,00743 -0,00965 0,43 3 -55.623 53,4 2,26 0,049

7 Y 0,06326 0,00218 0,29 3 -57.693 54,9 3,84 0,022

15 Y 0,05184 0,00404 -0,01726 0,57 4 -52.858 55 3,9 0,022

14 Y 0,00483 0,00454 -0,01422 0,57 4 -52.962 55,1 3,98 0,021

12 Y 0,00676 0,07748 -0,01037 0,55 4 -53.350 55,4 4,28 0,018

8 Y 0,00875 0,06176 0,00175 0,49 4 -54.440 56,2 5,11 0,012

16 Y 0,00498 0,05311 0,00339 -0,01359 0,60 5 -52.093 58,8 7,7 0,003

Abundancia de predadores observados

Nº modelo Intercepto Dist arb Arb 350 Arb 40 Arb 1100 R^2 df logLik QAICc Δ AICc weight

1 Y 0,00 1 -61.407 36,9 0 0,2

3 Y -0,02179 0,42 2 -56.241 37,1 0,14 0,187

2 Y 0,01214 0,37 2 -57.028 37,5 0,55 0,152

5 Y -0,00085 0,31 2 -57.854 37,9 0,99 0,122

9 Y 0,00274 0,07 2 -60.676 39,4 2,47 0,058

4 Y 0,00872 -0,01642 0,52 3 -54.488 39,4 2,48 0,058

7 Y -0,01750 -0,00055 0,49 3 -54.981 39,7 2,74 0,051

11 Y -0,02102 0,00207 0,44 3 -55.851 40,1 3,19 0,041

6 Y 0,00920 -0,00055 0,44 3 -55.866 40,1 3,2 0,04

10 Y 0,01164 0,00099 0,37 3 -56.947 40,7 3,77 0,03

13 Y -0,00081 0,00139 0,33 3 -57.669 41,1 4,15 0,025

8 Y 0,00701 -0,01459 -0,00038 0,54 4 -53.987 42,9 5,98 0,01

12 Y 0,00819 -0,01638 0,00103 0,52 4 -54.401 43,1 6,19 0,009

15 Y -0,01733 -0,00051 0,00127 0,50 4 -54.836 43,4 6,42 0,008

14 Y 0,00896 -0,00054 0,00058 0,44 4 -55.837 43,9 6,95 0,006

16 Y 0,00673 -0,01461 -0,00036 0,00070 0,54 5 -53.946 47,3 10,34 0,001

Abundancia de C. ani + G. guira
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Anexo 2f: Coeficientes dos parâmetros inclusos nos modelos descrevendo a comunidade de 

aves potenciais predadores das larvas- Estação chuvosa 

 

  

 

 

 

Nº modelo Intercepto Dist Arb Intens 40 Arb 110 Frag 1100 R^2 df logLik QAICc Δ AICc weight

1 Y 0,00 1 78.850-        54 0 0,377

3 Y 0,0239 0,10 2 77.809-        56,2 2,14 0,129

5 Y 0,0145 0,06 2 78.246-        56,5 2,42 0,113

9 Y -0,0008 0,05 2 78.337-        56,5 2,47 0,109

2 Y -0,0004 0,00 2 78.818-        56,8 2,77 0,094

11 Y 0,0218 -0,0006 0,13 3 77.483-        59,1 5,11 0,029

7 Y 0,0201 0,0092 0,12 3 77.589-        59,2 5,17 0,028

13 Y 0,0152 -0,0008 0,11 3 77.673-        59,3 5,22 0,028

4 Y -0,0004 0,0239 0,10 3 77.778-        59,3 5,29 0,027

6 Y 0,0005 0,0163 0,06 3 78.209-        59,6 5,56 0,023

10 Y -0,0002 -0,0008 0,05 3 78.328-        59,7 5,63 0,023

15 Y 0,0173 0,0106 -0,0007 0,15 4 77.196-        62,6 8,54 0,005

12 Y -0,0002 0,0218 -0,0006 0,13 4 77.474-        62,8 8,72 0,005

14 Y 0,0009 0,0185 -0,0009 0,12 4 77.567-        62,8 8,78 0,005

8 Y 0,0001 0,0199 0,0098 0,12 4 77.585-        62,8 8,79 0,005

16 Y 0,0005 0,0164 0,0129 -0,0007 0,16 5 77.155-        66,7 12,7 0,001

Abundancia Onivoros + Insetivoros

Nº modelo Intercepto Intens 40 Arb 110 Arb 1100 Frag 350 R^2 df logLik AICc Δ AICc weight

1 Y 0,00 1 51.650-        105,5 0 0,327

5 Y -0,0007 0,02 2 51.428-        107,6 2,04 0,118

2 Y 0,0150 0,02 2 51.441-        107,6 2,06 0,117

9 Y -0,0163 0,02 2 51.485-        107,7 2,15 0,111

3 Y 0,0041 0,00 2 51.625-        108 2,43 0,097

10 Y 0,0181 -0,0205 0,05 3 51.186-        109,9 4,35 0,037

13 Y -0,0008 -0,0196 0,04 3 51.191-        109,9 4,36 0,037

6 Y 0,0116 -0,0006 0,03 3 51.310-        110,1 4,6 0,033

11 Y 0,0099 -0,0221 0,03 3 51.364-        110,2 4,7 0,031

7 Y 0,0027 -0,0007 0,02 3 51.418-        110,3 4,81 0,029

4 Y 0,0148 0,0003 0,02 3 51.441-        110,4 4,86 0,029

14 Y 0,0145 -0,0007 -0,0224 0,06 4 51.009-        112,7 7,16 0,009

15 Y 0,0091 -0,0008 -0,0248 0,05 4 51.091-        112,8 7,33 0,008

12 Y 0,0162 0,0060 -0,0236 0,05 4 51.144-        113 7,43 0,008

8 Y 0,0116 0,0000 -0,0006 0,03 4 51.310-        113,3 7,76 0,007

16 Y 0,0125 0,0063 -0,0007 -0,0256 0,07 5 50.964-        116,2 10,69 0,002

Riqueza Onivoros + Insetivoros
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Nº modelo Intercepto Quali 110 Estrato Arb 350 Frag 1100 R^2 df logLik AICc Δ AICc weight

7 Y 0,2119 -0,0110 0,61 3 55.381-        118,3 0 0,349

15 Y 0,1742 -0,0103 -0,0018 0,64 4 54.774-        120,2 1,95 0,132

3 Y 0,2439 0,49 2 58.125-        121 2,69 0,091

8 Y 0,0803 0,1736 -0,0111 0,62 4 55.192-        121 2,79 0,087

14 Y 0,1913 -0,0113 -0,0028 0,61 4 55.441-        121,5 3,29 0,068

6 Y 0,2341 -0,0132 0,54 3 57.135-        121,8 3,51 0,06

11 Y 0,1929 -0,0023 0,54 3 57.154-        121,8 3,55 0,059

13 Y -0,0109 -0,0037 0,53 3 57.371-        122,2 3,98 0,048

16 Y 0,0889 0,1307 -0,0104 -0,0019 0,64 5 54.545-        123,4 5,11 0,027

4 Y 0,0586 0,2173 0,50 3 58.010-        123,5 5,26 0,025

10 Y 0,1776 -0,0037 0,48 3 58.432-        124,4 6,1 0,017

12 Y 0,0683 0,1609 -0,0023 0,55 4 57.001-        124,7 6,41 0,014

9 Y -0,0044 0,37 2 60.189-        125,1 6,82 0,012

5 Y -0,0132 0,35 2 60.548-        125,8 7,54 0,008

2 Y 0,2259 0,29 2 61.447-        127,6 9,34 0,003

1 Y 0,00 1 64.884-        132 13,73 0

Predadores Observados

Nº modelo Intercepto Estrato Dist Arb Arb 350 Frag 1100 R^2 df logLik AICc Δ AICc weight

6 Y 0,3058 -0,0147 0,65 3 52.574-        112,6 0 0,253

12 Y 0,2186 0,0086 -0,0047 0,68 4 51.688-        114 1,4 0,126

14 Y 0,2489 -0,0136 -0,0029 0,68 4 51.729-        114,1 1,48 0,121

11 Y 0,0105 -0,0072 0,61 3 53.597-        114,7 2,05 0,091

8 Y 0,2992 0,0039 -0,0123 0,66 4 52.137-        114,9 2,29 0,08

4 Y 0,3298 0,0066 0,60 3 53.808-        115,1 2,47 0,074

2 Y 0,3524 0,53 2 55.354-        115,4 2,77 0,063

10 Y 0,2773 -0,0034 0,59 3 54.102-        115,7 3,06 0,055

16 Y 0,2187 0,0061 -0,0093 -0,0038 0,70 5 50.795-        115,9 3,23 0,05

15 Y 0,0082 -0,0084 -0,0064 0,64 4 52.832-        116,3 3,68 0,04

13 Y -0,0144 -0,0055 0,57 3 54.622-        116,7 4,1 0,033

9 Y -0,0065 0,42 2 57.465-        119,6 6,99 0,008

5 Y -0,0178 0,36 2 58.462-        121,6 8,98 0,003

7 Y 0,0052 -0,0146 0,41 3 57.642-        122,8 10,14 0,002

3 Y 0,0084 0,24 2 60.313-        125,3 12,69 0

1 Y 0,00 1 62.997-        128,2 15,57 0

Abundancia C.ani + G. guira
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Anexo 3a: Coeficientes dos parâmetros inclusos nos modelos descrevendo as predações em 

ambos os tratamentos na estação seca. 

 

 

 

  

Nº modelo Intercepto Quali 110 Intens 40 Frag 1100 Arb 350 R^2 df logLik QAICc Δ AICc weight

13 Y 0,00919 0.004324 0.9813 3 -127.027 44.9 0.00 0.203

9 Y 0.004144 0.9283 2 -139.805 45.0 0.17 0.187

14 Y 0.006126 0,01303 0.003582 0.9947 4 -115.051 45.4 0.55 0.154

6 Y 0.008095 0,01375 0.9681 3 -132.128 46.2 1.37 0.102

11 Y 0.03433 0.004340 0.9589 3 -134.515 46.9 2.01 0.074

15 Y 0.03387 0,00914 0.004523 0.9891 4 -121.948 47.3 2.40 0.061

10 Y 0.002927 0.003772 0.9484 3 -136.688 47.5 2.59 0.056

16 Y 0.005799 0.02988 0,01280 0.003838 0.9964 5 -111.292 48.8 3.93 0.028

1 Y 0.0000 1 -164.844 48.9 4.02 0.027

5 Y 0,00831 0.6626 2 -154.521 49.0 4.11 0.026

2 Y 0.004846 0.6183 2 -155.694 49.3 4.42 0.022

8 Y 0.007915 0.01992 0,01356 0.9729 4 -130.564 49.6 4.71 0.019

12 Y 0.002624 0.03262 0.004015 0.9684 4 -132.016 50.0 5.09 0.016

3 Y 0.02751 0.2809 2 -161.711 50.9 6.03 0.010

7 Y 0.02652 0,00822 0.7504 3 -151.657 51.5 6.60 0.007

4 Y 0.004656 0.02396 0.7017 3 -153.353 51.9 7.05 0.006

Predados (exposto + coberto)

Nº modelo Intercepto Dist Arb Arb 1100 Arb 40 Frag 350 R^2 df logLik QAICc Δ AICc weight

11 Y 0,00472 0,08140 0,99 3 -163.445 43,5 0 0,205

3 Y 0,00406 0,95 2 -181.740 43,9 0,4 0,168

4 Y 0,00590 0,00389 0,99 3 -166.801 44,2 0,67 0,146

12 Y 0,00595 0,00459 0,08122 1,00 4 -148.899 44,4 0,85 0,134

2 Y 0,00685 0,87 2 -191.416 45,9 2,33 0,064

7 Y 0,00465 -0,21810 0,98 3 -175.976 46 2,5 0,059

15 Y 0,00523 -0,19000 0,07857 1,00 4 -159.222 46,4 2,91 0,048

1 Y 0,00 1 -211.078 46,9 3,41 0,037

10 Y 0,00698 0,06020 0,96 3 -180.540 46,9 3,42 0,037

9 Y 0,05984 0,68 2 -200.122 47,6 4,07 0,027

8 Y 0,00548 0,00404 -0,04893 0,99 4 -166.597 47,9 4,39 0,023

6 Y 0,00793 0,14090 0,90 3 -189.603 48,7 5,23 0,015

16 Y 0,00587 0,00462 -0,00935 0,08109 1,00 5 -148.892 48,8 5,23 0,015

5 Y -0,08133 0,08 2 -210.275 49,6 6,1 0,01

14 Y 0,00850 0,19760 0,06515 0,97 4 -177.163 50 6,5 0,008

13 Y -0,04409 0,05874 0,69 3 -199.896 50,8 7,28 0,005

Predados - Cobertos
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Anexo 3b: Coeficientes dos parâmetros inclusos nos modelos descrevendo as predações de 

larvas em ambos os tratamentos e total predado por aves na estação chuvosa. 

  

 

Nº modelo Intercepto Quali 110 Intens 40 Frag 1100 Arb 350 R^2 df logLik QAICc Δ AICc weight

6 Y 0,43500 0,00542 0,99 3 -149.372 44,7 0 0,352

5 Y 0,00431 0,95 2 -170.464 46,2 1,52 0,165

8 Y 0,41130 0,03856 0,00561 1,00 4 -142.283 46,8 2,15 0,12

14 Y 0,45380 0,00683 -0,05496 1,00 4 -142.826 46,9 2,28 0,113

7 Y 0,04350 0,00454 0,98 3 -161.406 47,4 2,72 0,09

13 Y 0,00538 -0,04414 0,97 3 -166.297 48,5 3,83 0,052

1 Y 0,00 1 -199.571 49,9 5,26 0,025

16 Y 0,42850 0,02870 0,00656 -0,04016 1,00 5 -139.398 50,6 5,88 0,019

15 Y 0,03777 0,00514 -0,02647 0,98 4 -160.152 50,9 6,2 0,016

2 Y 0,25920 0,58 2 -191.331 50,9 6,24 0,016

3 Y 0,03722 0,47 2 -193.494 51,4 6,73 0,012

9 Y 0,02382 0,16 2 -197.956 52,4 7,74 0,007

4 Y 0,23350 0,03254 0,74 3 -186.797 53,1 8,47 0,005

11 Y 0,04841 0,04501 0,68 3 -188.691 53,6 8,9 0,004

10 Y 0,26850 0,02710 0,66 3 -189.260 53,7 9,03 0,004

12 Y 0,24310 0,04490 0,04745 0,85 4 -181.537 55,7 11,04 0,001

Predados - expostas

Nº modelo Intercepto Quali 110 Arb 110 Arb1100 Arb 40 R^2 df logLik AICc Δ AICc weight

5 Y 0,0014 0,37 2 82.495-        169,7 0 0,29

6 Y 0,0487 0,0015 0,45 3 81.110-        169,7 0,02 0,286

14 Y 0,0545 0,0014 0,0599 0,48 4 80.553-        171,8 2,08 0,103

13 Y 0,0014 0,0408 0,39 3 82.225-        172 2,26 0,094

7 Y 0,0024 0,0015 0,37 3 82.455-        172,4 2,71 0,075

8 Y 0,0530 0,0057 0,0016 0,46 4 80.891-        172,4 2,75 0,073

15 Y -0,0044 0,0013 0,0620 0,39 4 82.160-        175 5,29 0,021

16 Y 0,0541 -0,0015 0,0014 0,0671 0,48 5 80.545-        175,4 5,68 0,017

1 Y 0,00 1 87.137-        176,5 6,8 0,01

9 Y 0,0792 0,10 2 86.084-        176,9 7,18 0,008

10 Y 0,0474 0,0950 0,20 3 84.844-        177,2 7,49 0,007

2 Y 0,0385 0,08 2 86.294-        177,3 7,6 0,006

11 Y -0,0150 0,1447 0,18 3 85.213-        177,9 8,23 0,005

12 Y 0,0441 -0,0135 0,1526 0,26 4 84.153-        179 9,28 0,003

3 Y -0,0001 0,01 2 87.137-        179 9,28 0,003

4 Y 0,0397 0,0019 0,08 3 86.268-        180 10,34 0,002

Predados - Cobertos
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Nº modelo Intercepto Quali 110 Arb 350 Arb 40 Arb1100 R^2 df logLik AICc Δ AICc weight

5 Y 0,0722 0,1673 0,0013 0,46 4 -79.237 169          0 0,308

6 Y 0,1317 0,0009 0,30 3 -81.738 171          1,83 0,123

14 Y 0,1101 0,18 2 -83.326 171          2,22 0,102

13 Y 0,0450 0,1254 0,26 3 -82.254 172          2,87 0,074

7 Y 0,0026 0,13 2 -83.941 173          3,45 0,055

8 Y 0,0718 0,0001 0,1652 0,0013 0,46 5 -79.235 173          3,61 0,051

1 Y 0,00 1 -85.320 173          3,72 0,048

16 Y 0,0016 0,0874 0,22 3 -82.877 173          4,11 0,039

1 Y 0,0007 0,08 2 -84.453 174          4,47 0,033

9 Y 0,0488 0,0009 0,19 3 -83.237 174          4,83 0,028

10 Y 0,0007 0,1197 0,0008 0,31 4 -81.655 174          4,83 0,028

2 Y 0,0346 0,0027 0,18 3 -83.277 174          4,91 0,026

11 Y 0,0329 0,06 2 -84.726 174          5,02 0,025

12 Y 0,0442 0,0016 0,1037 0,29 4 -81.836 174          5,2 0,023

3 Y 0,0023 0,0005 0,17 3 -83.435 174          5,23 0,023

4 Y 0,0473 0,0023 0,0007 0,26 4 -82.284 175          6,09 0,015

Total Predado

Nº modelo (Intrc) Arb 110 Arb1100 Arb350 Arb40 R^2 df logLik QAICc Δ AICc weight

1 Y 0,00 1 102.868-      55,2 0 0,215

3 Y 0,0016 0,41 2 97.515-        55,4 0,16 0,198

9 Y 0,1416 0,28 2 99.647-        56,4 1,21 0,118

2 Y 0,0175 0,18 2 100.836-      57 1,8 0,088

5 Y 0,0031 0,16 2 101.087-      57,2 1,92 0,082

4 Y 0,0201 0,0017 0,55 3 94.815-        57,2 2,01 0,079

11 Y 0,0014 0,1014 0,50 3 95.932-        57,8 2,55 0,06

7 Y 0,0015 0,0015 0,44 3 97.118-        58,4 3,14 0,045

13 Y 0,0017 0,1182 0,31 3 99.188-        59,4 4,15 0,027

10 Y 0,0051 0,1196 0,28 3 99.553-        59,6 4,33 0,025

6 Y 0,0121 0,0018 0,22 3 100.413-      60 4,75 0,02

8 Y 0,0250 0,0019 -0,0015 0,56 4 94.566-        60,7 5,5 0,014

12 Y 0,0189 0,0017 0,0109 0,55 4 94.806-        60,9 5,62 0,013

15 Y 0,0013 0,0005 0,0954 0,50 4 95.893-        61,4 6,15 0,01

14 Y 0,0003 0,0017 0,1171 0,31 4 99.187-        63 7,77 0,004

16 Y 0,0250 0,0019 -0,0015 0,0004 0,56 5 94.566-        64,9 9,68 0,002

Predados _ Expostos

Nº modelo Intercepto Estrato Dist Arb Arb 1100 Arb350 R^2 df logLik AICc Δ AICc weight

6 Y 0,3301 0,0147 0,54 3 37.406-        82,8 0 0,215

5 Y 0,0098 0,44 2 39.096-        83,1 0,3 0,184

14 Y 0,4136 0,0147 0,0191 0,62 4 35.906-        83,4 0,64 0,156

13 Y 0,0089 0,0143 0,49 3 38.216-        84,4 1,62 0,095

11 Y 0,0152  0,0338 0,48 3 38.439-        84,9 2,07 0,076

15 Y 0,0109 0,0069 0,0240 0,59 4 36.622-        84,9 2,07 0,076

7 Y 0,0062 0,0089 0,48 3 38.504-        85 2,2 0,072

8 Y 0,3005 0,0025 0,0139 0,55 4 37.319-        86,3 3,46 0,038

16 Y 0,3527 0,0078 0,0124 0,0258 0,65 5 35.182-        86,4 3,55 0,036

3 Y 0,0106 0,21 2 41.782-        88,5 5,67 0,013

12 Y 0,0081 0,0152 0,0341 0,48 4 38.438-        88,5 5,7 0,012

9 Y 0,0226 0,20 2 41.897-        88,7 5,91 0,011

1 Y 0,00 1 43.670-        89,6 6,81 0,007

4 Y -0,0783 0,0109 0,22 3 41.638-        91,3 8,46 0,003

10 Y 0,0204 0,0230 0,20 3 41.888-        91,8 8,96 0,002

2 Y -0,0405 0,01 2 43.630-        92,2 9,37 0,002

Predados por aves
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Anexo 3c: Coeficientes dos parâmetros inclusos nos modelos descrevendo o total de larvas 

predadas por aves em função da comunidade de potenciais  predadores na estação seca. (Ab 

Ins : Abundancia de insetívoros,  R ins: Riqueza de insetívoros, Abin On: Abundancia de  

insetívoros e onívoros, Rin On: Riqueza de insetívoros e onívoros, Pred Obs: Abundancia de 

predadores observados, Ab G guira + C ani: Abundancia de  Guira guira e Crotophaga ani 

somados.) 

 

 

 

Anexo 3d: Coeficientes dos parâmetros inclusos nos modelos descrevendo o total de larvas 

predadas por aves em função da comunidade de potenciais  predadores na estação chuvosa. 

 

(Int) Ab Ins
Ab Ins + 

On

Ab G.guira 

+C.ani
R. Ins R. In.On Pred Obs R^2

df logLik QAICc
Δ AICc

weight

1 Y 0 1 -199.571 33,1 0 0,316

2 Y 0,01002 0,65 2 -189.518 34,6 1,42 0,155

3 Y 0,01867 0,55 2 -192.039 34,9 1,78 0,13

4 Y 0,0309 0,48 2 -193.438 35,1 1,98 0,117

5 Y 0,01739 0,40 2 -194.756 35,3 2,17 0,107

6 Y 0,01402 0,26 2 -196.702 35,6 2,44 0,093

7 Y 0,008656 0,11 2 -198.509 35,8 2,7 0,082

Predação em função da comunidade de predadores potenciais

(Int) Ab Ins Ab In + On R Ins R in + On
Ab C. ani + 

G. Guira
Ab pred obs R^2 df logLik AICc Δ AICc weight

Y 0,03544 0,29 2 -40.908 86,7 0 0,51

Y 0,10410 0,19 2 -41.955 88,8 2,09 0,179

Y 0,00 1 -43.670 89,6 2,89 0,121

Y -0,01839 0,07 2 -43.090 91,1 4,36 0,058

Y -0,06933 0,06 2 -43.154 91,2 4,49 0,054

Y -0,02768 0,04 2 -43.350 91,6 4,88 0,044

Y -0,01303 0,01 2 -43.617 92,2 5,42 0,034

Larvas predadas em funçao da comunidade de predadores potenciais
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Anexo 4: Exemplos de eventos de predação capturados pelas câmeras 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 
 

 


