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INTRODUÇÃO

O principal objetivo dos plantios florestais comerciais (sil-
vicultura) é a produção em larga escala de madeira e fi-
bra (Dought, 2001). A silvicultura tem sido intensificada
especialmente nos trópicos, onde a produção é mais efi-
ciente (Evans & Turnbull, 2004), com a cobertura atingindo
70.000.000 ha em 2000 (FAO, 2001). O cultivo de Eucalyp-
tus spp. foi o que mais cresceu, atingindo 50% das áreas
silviculturais (Evans & Turnbull, 2004).

Comumente, plantações comerciais de eucalipto exibem
baixa riqueza e abundância de aves, sendo as práticas silvi-
culturais sua principal causa, uma vez que não é permitida a
regeneração da vegetação nativa sob forma de sub - bosque,
e porque o corte dos talhões é frequente, ocorrendo geral-
mente a cada sete anos (Marsden et al., 001; Almeida et
al., 004; Hobbs et al., 003). Silva & Vielliard (2000) salien-
tam que eucaliptais são ambientes incapazes de sustentar
de modo mais permanente uma avifauna própria em con-
sequência da baixa diversidade floŕıstica.

Além da estrutura da vegetação, aspectos da paisagem
também podem influenciar a riqueza, abundância e com-
posição da avifauna, como a distância entre as áreas de cul-
tivo e as de vegetação nativa, a configuração da paisagem e
a presença de outros elementos de perturbação (edificações,
indústrias, barragens, etc.) (Hobbs et al., 003; Zurita et.
al., 2006; Loyn et al., 007; Farwig et al., 008). Ao estudar
diversos ambientes florestais (florestas plantadas, vegetação
primária e secundária) no Quênia, Farwig et al., (2008) con-
clúıram que a vegetação primária pode atuar como área -
fonte de aves para as florestas plantadas e para a vegetação
secundária. Além disso, o mosaico formado pelos diferentes
tipos de ambiente pode facilitar o movimento de aves pela
paisagem.

Plantações florestais e fragmentos compostos por vegetação
secundária figurarão entre os principais elementos das pais-
agens tropicais futuras, tendo em vista seu rápido cresci-
mento nos últimos anos (Wright & Muller - Landau, 2006).
Espécies especializadas e dependentes de florestas são vistas
como as mais sujeitas à extinção em decorrência da perda

de habitats naturais em estágios avançados de sucessão
(Stratford & Stouffer, 1999; Sekercioglu 2002; Barlow et al.,
007). Assim, conhecer a diversidade e composição de co-
munidades em ambientes alterados, tais como as plantações
florestais e áreas sob influência de grandes empreendimen-
tos, é de particular interesse para subsidiar estratégias con-
servacionistas.

OBJETIVOS

Os objetivos gerais do trabalho foram: 1) comparar a
riqueza e abundância de espécies da avifauna encontradas
em talhões de eucalipto e em remanescentes de vegetação
nativa de cerradão em uma fazenda de produção comer-
cial de madeira para celulose; 2) avaliar o impacto do fun-
cionamento de uma fábrica de celulose localizada na mesma
fazenda na diversidade da avifauna. Mais especificamente,
buscou - se responder às seguintes questões: (i) que espécies
de aves ocorrem nas plantações florestais e nos fragmentos
de cerradão do entorno? (ii) como os dois ambientes in-
fluenciam a riqueza, abundância e grau de dependência de
ambiente florestal? (iii) como a distância da fábrica de celu-
lose influencia na riqueza e abundância de aves encontradas
nos fragmentos? (iv) como a presença de sub - bosque e
a distância da vegetação nativa e da fábrica influenciam a
riqueza e abundância de aves na área de plantio? Além
dessas, considerando - se as espécies dependentes de flo-
restas como as mais senśıveis à perturbação, as questões
(iii) e (iv) também foram aplicadas para esse grupo.

MATERIAL E MÉTODOS

Área de estudo
O estudo foi realizado na Fazenda Barra do Moeda, pro-
priedade da Votorantim Celulose e Papel, localizada no
munićıpio de Três Lagoas, Estado do Mato Grosso do Sul
(Brasil), às margens do Rio Paraná, a 51º47’O e 20º59’S.
Com 5623,5 ha, possui 53,15% ocupados por talhões de
eucalipto e 46,85% por vegetação nativa, esta composta
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predominantemente por cerradão em diversos estágios de
regeneração. Nesta fazenda também está localizada uma
fábrica de celulose, em funcionamento desde 2008.

Método

A coleta de dados de avifauna foi realizada em três cam-
panhas de campo nos meses de agosto e novembro de 2008
e março de 2009. Foi empregado o método de pontos fixos
(Reynolds et al., 980), utilizando - se 40 pontos por ambiente
(fragmento de cerradão e plantio de eucalipto), distribúıdos
em transecções de três a oito pontos. A distância mı́nima
entre dois pontos vizinhos foi de 200 m a fim de garantir
a independência dos dados. Nos fragmentos de cerradão
os pontos distanciavam de 190 a 3700 m da fábrica e no
plantio, de 160 a 3800 m. Já para a comparação entre plan-
tio e vegetação nativa, os pontos no plantio foram fixados
desde seu limite com o fragmento vizinho até uma distância
de 2900 m. Cada ponto foi amostrado uma vez por cam-
panha, sendo despendidos 10 min por ponto. A ordem de
amostragem foi variada entre as campanhas, e ocorreu desde
o amanhecer até cerca de três horas após o nascer do sol,
quando as aves estão mais ativas. Cada indiv́ıduo observado
ou escutado foi contado apenas uma vez. No caso de serem
avistados pares ou grupos de espécies, cada par ou grupo
de mesma espécie foi considerado um contato (Volpato et
al., 009). Aves observadas sobrevoando o dossel não foram
consideradas para as análises.

Durante a amostragem foram utilizados binóculos 10 x 42 e
gravador portátil para gravação de vocalizações desconheci-
das e posterior identificação da espécie através de “play-
backs” ou comparando - se com gravações existentes no
site http://xeno - canto.org. As aves foram identificadas
segundo guias de campo (e.g., Souza, 2002) e descrições
em Sick (2001). A taxonomia e nomenclatura seguiram o
Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO, 2008).
Para a classificação das espécies de acordo com o grau de
dependência de ambiente florestal, foram utilizadas as cate-
gorias proposta por Silva (1995): dependentes, semidepen-
dentes e independentes de florestas.

Nos pontos de amostragem das plantações de eucalipto
foi feita uma caracterização visual da densidade do sub -
bosque. Para isso, foram atribúıdas notas de acordo com
seu estágio de regeneração, sendo: zero (0), ausência de sub
- bosque; um (1), sub - bosque pouco desenvolvido, e dois
(2), sub - bosque bem desenvolvido. Em alguns casos, onde
havia manchas de sub - bosque, o local de amostragem foi
dividido em quatro quadrantes. Nestes casos, a média ar-
itmética das notas para cada quadrante gerou a nota para
o ponto.

Análise dos dados

Para comparar a riqueza e abundância de espécies entre as
plantações de eucalipto e os fragmentos de cerradão, foi apli-
cado o teste não - paramétrico de Mann - Whitney (Zar,
1999), sendo cada ponto de amostragem uma réplica. A
abundância total e de cada espécie foi expressa na forma
do ı́ndice pontual de abundância (IPA), que é a razão do
número total de contatos pelo número de pontos amostrados
(Volpato et al., 009). Além disso, as comunidades de aves
encontradas em cada ambiente foram comparadas através
dos coeficientes de similaridade de Sorensen e Morisita -
Horn (Magurran, 1988). Teste de qui - quadrado foi uti-

lizado para verificar se o número e a abundância de espécies
dependentes, semidependentes e independentes de ambiente
florestal estavam associados ao tipo de ambiente.

A fim de responder à terceira questão dos objetivos, foi apli-
cada uma análise de regressão simples, sendo a distância do
ponto de amostragem à fábrica a variável independente e
a riqueza de espécies a variável dependente. Uma análise
de regressão múltipla passo a passo (stepwise) foi realizada
para verificar quais variáveis independentes influenciavam
na riqueza de espécies encontrada nas plantações e qual era
essa influência, atendendo à quarta questão proposta. Essas
análises também foram aplicadas para analisar a riqueza e
abundância de espécies dependentes de floresta. Os dados
de abundância total nos fragmentos e plantio, de riqueza e
abundância de dependentes de florestas e densidade de sub
- bosque no plantio e de riqueza total nos fragmentos foram
transformados em escala logaŕıtmica (log n ou log n + 1)
para não violar as pressuposições da regressão (ZAR, 1999).

RESULTADOS

Foram registradas 125 espécies de aves em 1950 contatos.
No cerradão foram registradas 120 espécies (1408 contatos),
havendo, em média, 30 espécies por ponto. Esses números
foram significativamente menores nos plantios de eucalipto,
onde foram registradas 61 espécies (542 contatos), 10,5
espécies por ponto (teste de Mann - Whitney, riqueza: U =
22,0, P = 0,00; abundância: U = 44,0, P = 0,00). As comu-
nidades encontradas em ambos os ambientes apresentaram
similaridade de Sorensen igual a 67,8% e o de Morisita -
Horn igual a 72,8%.

As espécies mais abundantes no fragmento foram
Thamnophilus pelzelni (IPA = 0,75), Basileuterus flaveo-
lus (0,64), Turdus leucomelas (0,63), Patagioenas picazuro
(0,49), Hylocharis chrysura (0,46) e Cnemotriccus fusca-
tus (0,43). Turdus leucomelas, B. flaveolus, P. picazuro e
H. chrysura também estiveram entre as mais abundantes
no plantio de eucalipto, porém apresentando menores val-
ores de IPA: 0,34, 0,27, 0,27 e 0,25, respectivamente.
Ainda, Myiarchus ferox (IPA = 0,36), Vireo olivaceus (0,29)
e Coryphospingus cucullatus (0,25) foram abundantes na
plantação. Esta última espécie esteve mais associada à
plantação que ao cerradão, onde apresentou IPA = 0,04.
Os baixos valores de IPA observados nas plantações eviden-
ciam que não há espécies de aves fortemente associadas a
esses ambientes, o que é comum em monoculturas, diferindo
- se de áreas naturais, tais como o cerradão.

Quanto ao grau de dependência de ambiente florestal, no
cerradão foram registradas 45 espécies dependentes e 47
semidependentes, sendo as mais comuns nesse ambiente,
com 585 e 657 contatos, respectivamente. Por outro lado, no
plantio de eucalipto houve maior número de espécies semide-
pendentes de floresta, 27, sendo também as mais abun-
dantes, (331 registros). Nesse ambiente apenas 17 espécies
eram dependentes e outras 17 eram independentes de flo-
resta, com 140 e 67 contatos, respectivamente. De acordo
com o teste de qui - quadrado, as diferenças observadas na
riqueza independem do tipo de ambiente (x2 = 1,68; g.l. =
2; P > 0,05), no entanto, o contrário foi verdade quando se
analisou as diferenças na abundância (x2 = 42,58; g.l. =

Anais do III Congresso Latino Americano de Ecologia, 10 a 13 de Setembro de 2009, São Lourenço - MG 2



2; P < 0,05). Logo, espécies dependentes de florestas ten-
dem a ser mais abundantes no fragmento que no plantio,
o que ressalta sua importância na conservação das espécies
florestais.

Percebeu - se a ausência ou quase ausência de espécies
florestais ecologicamente exigentes nas áreas da plantação
de eucalipto, como Penelope superciliaris, fruǵıvoro de
grande porte, inset́ıvoros escaladores de troncos e galhos da
famı́lia Dendrocolaptidae (por exemplo, Campylorhamphus
trochilirostris, Sittasomus griseicapillus e Lepidocolaptes an-
gustirostris) e Crypturellus undulatus. Barlow et al., (2007)
salientam que plantios de eucalipto falham como promo-
tores de conectividade para espécies especialistas, quando
estas necessitam cruzar áreas extensas, citando as guildas
inset́ıvoros de troncos e galhos e inset́ıvoros de chão como
as mais senśıveis. Por outro lado, tirańıdeos de áreas aber-
tas e semiflorestais, tais como Tyrannus melancholicus e
M. ferox, e beija - flores (por exemplo, Amazilia fimbri-
ata e H. chrysura) podem se beneficiar em plantações flo-
restais, alimentando - se de insetos e néctar de Eucalyptus
spp., respectivamente. Assim, a oferta de itens alimentares
pelas plantações aumenta a frequência de algumas espécies
de aves em seu interior, o que, consequentemente, pode au-
mentar a permeabilidade da matriz na paisagem fragmen-
tada

A densidade de sub - bosque foi a única variável que influen-
ciou, positivamente, na riqueza total (r2 = 0,43; F(1, 38) =
29,29; P = 0,00), na riqueza de dependentes de floresta (r2
= 0,47; F(1, 38) = 37,79; P = 0,00), na abundância total
(r2 = 0,46; F(1, 38) = 33,21; P = 0,00) e na abundância
de dependentes de floresta (r2 = 0,53; F(1, 38) = 42,51;
P = 0,00) observadas nas plantações de eucalipto. As
distâncias do fragmento e da fábrica em relação à plantação
não foram significativas, portanto, não foram inclúıdas no
modelo. Também não houve influência da fábrica na riqueza
e abundância total, na riqueza e abundância de espécies de-
pendentes de floresta no fragmento. Tais resultados corrob-
oram com discussões apresentadas por Hobbs et al., 2003),
Barlow et al., (2007) e Loyn et al., (2007), quando comen-
tam sobre a importância da existência de sub - bosque
em plantações florestais na conservação da biodiversidade
em paisagens modificadas. Em plantios de eucaliptos adja-
centes à reserva de Sooretama (Esṕırito Santo), Marsden et
al., (2001) registraram apenas oito espécies de aves, justifi-
cando esse baixo número pelo intenso manejo, que não per-
mitiria o desenvolvimento de sub - bosque. Portanto, o sub
- bosque torna as plantações menos hostis, sendo atrativo
para diversas espécies, que podem utilizá - lo não apenas
para deslocamento, mas também como área de alimentação
e abrigo, conforme discutido por Willis (2002), Hobbs et al.,
(2003) e Straube (2008).

CONCLUSÃO

Embora plantios de eucalipto não sejam capazes de reter
toda a biodiversidade de aves encontrada em áreas nat-
urais, parte considerável desta pode ser beneficiada pela
sua presença em paisagens alteradas. No entanto, para que
isso ocorra, é necessário que haja algum sub - bosque, re-
duzindo a homogeneidade do plantio, pelo menos em anos

antes do corte, quando, geralmente, todas as práticas de
manejo já foram empregadas. Por outro lado, o estabeleci-
mento de sub - bosque em plantações florestais pode dificul-
tar a operação do corte junto ao órgão licenciador, quando
a vegetação regenerante está bem desenvolvida, sendo car-
acterizada como estágio inicial e, portanto, não pasśıvel de
supressão. Ainda, em alguns casos, quando o corte é feito
de forma manual, pode haver necessidade de uma atividade
pré - corte em que é feita a retirada do sub - bosque. Nesse
sentido, propõem - se ilhas de sub - bosque, que poderiam
funcionar como trampolins ecológicos, corredores ou cercas
- vivas inseridas nas plantações, permitindo que diversas
espécies de aves se desloquem pela paisagem. Além disso,
seria importante que o corte do eucalipto não ocorresse em
toda a fazenda em um mesmo peŕıodo. O corte em mosaico
mantém talhões de diferentes idades, evitando grandes in-
terrupções na paisagem. Essa prática, aliada à manutenção
de sub - bosque, certamente auxiliaria na conservação de
espécies florestais, principalmente das mais senśıveis à perda
de habitat florestal.
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Este trabalho é parte do estudo de monitoramento de fauna
terrestre da Fazenda Barra do Moeda, Três Lagoas, MS.
Agradecemos a VCP-MS Celulose Sul - Mato - Grossense
pelo financiamento e apoio durante a execução do trabalho.

REFERÊNCIAS
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