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RESUMO
O Parque Nacional do Catimbau (PARNA Catimbau) é uma Unidade de
Conservação (UC) Federal de Proteção Integral considerada de extrema importância
biológica pelo Ministério do Meio Ambiente devido ao elevado número de
endemismos e é uma importante área para a conservação das aves brasileiras. A
teoria da heterogeneidade de habitats propõe que habitats estruturalmente mais
complexos podem fornecer mais nichos e mais formas de explorar os recursos do
ambiente e, assim, aumentar a diversidade de espécies. O presente trabalho avaliou
se a estrutura da vegetação afeta a diversidade da avifauna em uma região na
Caatinga. Esperando que de fato exista variação na riqueza, composição,
abundância e diversidade de aves nos diferentes habitats da região com relação à
estrutura vegetacional.

Para a amostragem da avifauna foi empregado a

metodologia de pontos de escuta, os dados qualitativos e quantitativos foram
coletados em 147 pontos de escuta, durante a estação chuvosa. Foram
selecionadas

seis

variáveis

relacionadas

com

a

estrutura

do

habitat:

(heterogeneidade vertical, biomassa vegetal, riqueza, abundância e composição de
plantas, Diâmetro na Altura do Solo de plantas e o Índice de Vegetação por
Diferença Normalizada), que foram relacionadas com as variáveis de estrutura da
comunidade de aves. Já o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (IVDN),
ou índice de produção primária vegetal por imagens de satélite, mostrou uma
correlação positiva com a avifauna e talvez possa explicar a sua diversidade.

Palavras-chave: Abundância, Floresta seca, Habitat, Heterogeneidade, Riqueza;

ABSTRACT
The Catimbau National Park (PARNA Catimbau) is a Full Protection Federal
Conservation Unit (UC) considered of extreme biological importance by the Ministry
of Environment due to the high number of endemic species and is an important area
for the conservation of brazilian birds. The theory of habitat heterogeneity suggests
that structurally complex habitats can provide more niches and more ways to exploit
environmental resources and thus increase the diversity of species. This study
evaluated if the structure of vegetation affects the diversity of birds in a region of
Caatinga. Hoping that in fact there is variation in richness, composition, abundance
and diversity of birds in different habitats of the region with concerning the vegetation
structure. The avifauna sampling was performed by the methodology of listening
points, qualitative and quantitative data were collected from 147 listening points
during the rainy season. We selected five variables related to habitat structure:
(vertical heterogeneity, plant biomass, wealth, abundance and composition of plants,
diameter at basal height and Vegetation Index Normalized Difference), which were
related to the variable structure of the bird community. But the Vegetation Index
Normalized Difference (NDVI) or vegetable primary production index for satellite
images showed a positive correlation with birdlife and may explain its diversity.

Key-words:. Abundance. Dry forest. Habitat. Heterogeneity. Richness.
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1.INTRODUÇÃO

A teoria da heterogeneidade de habitats é uma das teorias primordiais da
ecologia, cristalizadas desde o século passado (e.g. SIMPSON, 1949; MACARTHUR
E WILSON, 1967; LACK, 1969) e propõe que habitats estruturalmente mais
complexos podem fornecer mais nichos e mais formas de explorar os recursos do
ambiente e, assim, aumentar a diversidade de espécies (BAZZAZ, 1975). Na maioria
dos habitats, a estrutura geomorfológica, o solo e as chuvas determinam a
comunidade de planta e estas determinam a estrutura física do ambiente, e,
portanto, têm uma influência considerável sobre as distribuições e interações de
espécies animais (LAWTON, 1983; MCCOY E BELL, 1991). MacArthur e MacArthur
(1961), por exemplo, evidenciaram que a estrutura física de uma comunidade de
plantas, ou seja, como a folhagem e galhos são distribuídos verticalmente, pode ser
mais importante do que a composição de espécies de plantas em si para a
diversidade de espécies de aves em florestas.
Alguns estudos mostram especificamente quais atributos estruturais do habitat
são pré-requisito para a sua ocupação por uma determinada espécie. Por exemplo,
o pássaro-gato, do inglês cat-birds (Dumetella carolinensis), responde ao tamanho e
forma das folhas (OELKE E KLOPFER, 1970), e o triste-pia (Dolichonyx oryzivorus)
seleciona as partes de pradarias onde o acúmulo de serrapilheira perto do solo é
baixa (WIENS 1969, CODY 1968). Algumas espécies podem exigir, além disso,
algumas características estruturais não-vegetacionais, como os mergulhões
argentinos, que fazem ninho apenas em tules densos perto de águas profundas
(BURGER, 1974), e o papa-moscas-preto (Ficedula hypoleuca) que requer uma boa
disponibilidade de cavidades, bem como algumas árvores sem folhas em seus
territórios (MERIKALLIO, 1946).
Em países tropicais em desenvolvimento econômico, florestas são amplamente
utilizadas para pastagem, coleta de lenha e inúmeras outras necessidades de
subsistência de populações rurais, mesmo dentro de áreas protegidas que foram
atribuídas como prioridade para a conservação da biodiversidade (KOTHARI et al.,
1989). Na verdade, a extração de biomassa, criação de gado, coleta de lenha e
produtos florestais não-madeireiros, pode ser a maior pressão sobre as florestas

12

secas, como a Caatinga, onde as populações rurais dependem significativamente
delas para necessidades de subsistência. (LEAL et al., 2005).
Alterações na estrutura da vegetação influenciam fortemente as distribuições,
interações e adaptações dos organismos (WIENS, 1976). Estudos têm demonstrado
que a maioria das mudanças nas comunidades de aves após a alteração de habitat
é acompanhada de mudanças na estrutura da vegetação florestal, como na
densidade de árvores, densidade de sub-bosque, variação da classe de tamanho
das árvores, densidade de árvores antigas e nós na madeira, quantidade de
serrapilheira e composição de espécies arbóreas (DU PLESSIS, 1995; RAMAN et al,
1998; LOHR, GAUTHREAUX E KILGO, 2002). Também é esperada que a
diversidade de aves diminua significativamente após a perturbação do habitat,
principalmente se o distúrbio envolver a redução da estrutura da vegetação
(MACARTHUR E MACARTHUR, 1961).
Algumas aves são consideradas bioindicadoras, ou seja, são espécies que
sinalizam o estado de conservação de determinado ambiente, as espécies que
indicam boa qualidade para serem consideradas como tal, precisam compartilhar
alguns aspectos biológicos como: endemismo, hábitos especializados, raridade ou
sensibilidade a ambientes perturbados. Uma ou mais destas características colocam
estas aves sob um maior risco de extinção. Logo, uma área contendo espécies com
tais características devem estar nas mais prioritárias a proteção (HORTA, 2011).
Existem algumas vantagens em se trabalhar com a avifauna como
bioindicadora. Primeiro porque estão amplamente distribuídas, são 1.919 espécies
no Brasil, sendo 1692 consideradas residentes, ou seja, se reproduzem aqui
(PIACENTINI et al., 2015), a maioria das aves é diurna, com comportamento
bastante

ativo,

produzem

vocalizações

geralmente

distintas,

tornando-as

relativamente fáceis de serem observadas e identificadas. Além disso, sua
sistemática e distribuição são relativamente bem conhecidas em relação aos outros
grupos animais, estas podem ocupar diferentes habitats e, por existirem grupos
especialistas, reagem mais facilmente às mudanças ambientais do que outros
vertebrados, podendo ser monitoradas ao longo do tempo (STOZ et al., 1996).
A vulnerabilidade à extinção de cada espécie de ave está relacionada às suas
características de história de vida, ao tipo de dieta, capacidade de dispersão,
sensibilidade ao tamanho do fragmento de mata e dependência florestal. Logo,
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cada espécie tem seu grau diferenciado de vulnerabilidade à extinção dependente
destes fatores (PAGLIA; FERNANDEZ; MARCO JÚNIOR, 2006).
Sabe-se que as aves possuem especializações únicas e respondem mais
rapidamente às mudanças na composição e estrutura do hábitat de que os outros
grupos

de

vertebrados

terrestres,

aparentemente

(MACARTHUR

1964,

MACARTHUR et al. 1966, KARR E ROTH 1971, WIENS E ROTENBERRY 1981,
ASKINS et al. 1987, WIENS 1989, SICK 1997). Alterações nesta estrutura podem ter
vários efeitos sobre recursos utilizados por espécies de aves especialistas, portanto
aquelas espécies que são afetadas por essas modificações chegam a ter seus
padrões de distribuição alterados (ALEIXO, 1999).
Ocupando uma grande parte do nordeste brasileiro, o Domínio das Caatinga
cobre uma área de cerca de 800.000km2 (AB’SABER, 1974; FERNANDES, 1999).
Sendo bastante influenciada pelo clima, esta região registra as mais altas médias
térmicas do Brasil (26º-29ºC), aliadas a mais baixa nebulosidade, as mais baixas
percentagens de umidade relativa e a mais forte insolação e, principalmente, as
mais escassas e irregulares precipitações pluviais (250-800 mm anuais. (NIMER,
1972; REIS, 1976). Uma importante característica é que as chuvas são altamente
irregulares e limitadas a um curto período de tempo (2 a 3 meses), com frequentes
secas e enchentes catastróficas. O Domínio da Caatinga registra alguns dos mais
extremos valores climáticos, sendo que a avifauna apresenta algumas adaptações,
como plasticidade alimentar e deslocamentos sazonais o que torna uma região
especialmente importante para estudos sobre as relações entre comunidades de
plantas e aves em um ambiente seco, uma vez que carecem desse tipo de estudos
(ALBUQUERQUE, 2012).
A região é pouco representada na Rede de Unidades de Conservação Nacional
(Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC), no IBGE (2004) são
contabilizadas 105 unidades de conservação de administração pública, das quais 48
são de proteção integral e 57 de uso sustentável, protegendo uma área de 918.159
hectares ou 1,09 % e 5.831.189 hectares ou 6,91 % da Caatinga, respectivamente
(IBGE, 2004). E também 65 reservas privadas, que protegem aproximadamente 65
mil hectares ou 0,08% do território do. Totalizando entre unidades de conservação
públicas e privadas pouco mais de 6,8 milhões de hectares, o que corresponde a 8%
do território da Caatinga (HAUFF, 2010).
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Com uma flora consideravelmente endêmica e muitas espécies com evidentes
adaptações à seca, a região possui características geomorfológicas e um clima
seco, que podem explicar a existência de tal flora (EMPERAIRE, 1989, MARES et
al., 1985, SAMPAIO, 1995), elucidando que a região é historicamente seca. A fauna
de vertebrados não corrobora com os níveis de endemismo da flora, entretanto não
deixa de ser uma importante área de endemismo (OLMOS; SILVA; ALBANO, 2005).
O número de espécies endêmicas de aves da Caatinga varia segundo alguns
autores. Cracraft (1985) listou 20 táxons representativos do “centro de endemismo
Caatinga”, Haffer (1985) listou 10 espécies que representam a “área de endemismo
Caatinga”. Já Stotz et al. (1996) consideram 20 táxons como endêmicas. Mais
recentemente, foram consideradas 15 espécies e 45 subespécies como endêmicas
da região (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO et al., 2002) e Olmos,
Silva e Albano (2005) consideraram 23 espécies como endêmicas.
Na literatura pertinente, dois trabalhos indicam, para todo a Caatinga, um total
de 338 espécies de aves (SOUTO E HAZIN, 1995) e, posteriormente, 348
(PACHECO, 2004), ambos para a Caatinga strictu sensu. Entretanto, Silva et al.
(2003) listaram 510 espécies de aves para a Caatinga lato sensu, das quais 469 são
residentes (SILVA et al. 2004.). Um aumento bastante significativo, explicado pelo
acréscimo das aves presentes nos encraves de Florestas úmidas (incluindo os
“brejos de altitude” e “matas de cipó”) espalhados no nordeste do Brasil.
No presente trabalho pretende-se estudar se a estrutura da vegetação afeta a
diversidade e composição da avifauna em uma área na Caatinga. Ao final espera-se
responder se existe variação na riqueza, composição, abundância e diversidade de
aves nos diferentes habitats da região, portanto que os habitats mais complexos
estruturalmente comportam uma maior riqueza, abundância e diversidade de aves.
Também espera-se encontrar quais as variáveis da estrutura da vegetação que
explicam as mudanças na diversidade da avifauna.
A previsão é de que a diversidade taxonômica de aves deve diminuir com a
diminuição da complexidade estrutural do habitat e de que a composição da
avifauna na região vai ser alterada em virtude das diferenças na estrutura da
vegetação.
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2. OBJETIVOS:
2.1. Objetivo Geral:
O objetivo geral do presente trabalho é analisar se a riqueza, abundância,
composição e diversidade taxonômica da avifauna são influenciadas pela estrutura
da vegetação nos diferentes habitats do Parque Nacional do Catimbau (PARNA
Catimbau).
2.2. Objetivos Específicos:
 Caracterizar a avifauna do PARNA Catimbau quanto a riqueza, composição,
abundância e diversidade taxonômica em diferentes habitats do PARNA
Catimbau.


Avaliar quais variáveis da estrutura da vegetação explicam a riqueza, a
abundância, a composição e a diversidade taxonômica de aves.

3. MÉTODOS
3.1. Área de estudo
O presente trabalho foi realizado no PARNA Catimbau (8º24'00'' e 8º36'35'' S;
37º0'30'' e 37º1'40'' O) localizado no agreste do Estado de Pernambuco. Criado por
Decreto em 13 de dezembro de 2002, o Parque Nacional do Catimbau é uma
Unidade de Conservação (UC) Federal de Proteção Integral. Região considerada de
extrema importância biológica pelo Ministério do Meio Ambiente devido ao elevado
número de endemismos (MMA 2002) e é uma importante área para a conservação
das aves brasileiras (BENCKE et al. 2006). Localizada na porção central de
Pernambuco, sua área é de 62.294,14 hectares, localizados no município de Buíque,
Tupanatinga, Ibimirim e Sertânia (ICMBio, 2016). Além de apresentar um grande
valor turístico para a região, pois possui belezas naturais, de fauna e flora e
paredões rochosos, e ainda possui pinturas rupestres de antigos indígenas sulamericanos (SIQUEIRA, 2006).
Na região, o clima é predominantemente semiárido, porém há uma transição
para o tropical chuvoso, marcada por uma grande variação no gradiente altitudinal e
grande irregularidade de precipitação pluviométrica de ano em ano (varia entre 650
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e 1100 mm). Em geral, aproximadamente três quartos das chuvas acontecem no
período de março a julho, já a temperatura média anual gira em torno dos 23ºC
(SNE, 2002).
No PARNA Catimbau, devido à interação do clima com o solo, relevo, altitude e
processos geológicos, a vegetação se torna bastante diversificada. Sendo comuns
extensos

chapadões

com

solos

arenosos

e

profundos,

que

podem

ser

caracterizadas em cinco fitofisionomias com flora e vegetação distintas: caatinga
arbustivo-arbórea; caatinga arbustiva com predominância de elementos de cerrado,
caatinga arbustiva com elementos de campos rupestres, vegetação florestal
perenifólia e caatinga arbustiva perenifólia (SNE, 2002).

3.2. Delineamento amostral e coleta de dados
O presente trabalho faz parte de um projeto maior: “Padrões de diversidade
das assembleias de aves em diferentes fitofisionomias de Caatinga no Parque
Nacional do Catimbau, conduzidos pela Dra. Las-Casas e sob supervisão do Prof.
Dr. Luciano Nicolás Naka, e que está vinculado ao Projeto Ecológico de Longa
Duração (PELD) PARNA CATIMBAU - PNCA (2013-2017).
Na região do PARNA Catimbau foram determinadas 15 parcelas distintas e
representativas, usadas cada uma como uma unidade amostral (Figura 1). Elas
estão distribuídas em um gradiente de precipitação e perturbação, distantes entre si
pelo menos 2km, de modo a criar independência amostral. Todas as amostragens
no presente trabalho foram conduzidas durante a estação chuvosa na região.
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Figura 1: Localização do PARNA Catimbau, Buíque – Pernambuco, Brasil. Mapa que mostra
a localização no estado de Pernambuco e seus limites em detalhes, em cada ponto
vermelho representa uma parcela que foram realizados pontos de escuta de aves na
estação chuvosa.

Fonte: (ICMBio, 2016; Autor, 2016)

3.3. Amostragem de Aves
A metodologia empregada para amostragem da avifauna foi a de pontos de
contagem, com raio ilimitado (BIBBY et al. 2000), para obtenção dos dados de
riqueza, abundância e composição da avifauna.
A partir do ponto central de cada parcela foram determinados 10 pontos de
contagem com distância mínima de 200m entre eles, totalizando 147 pontos, pois na
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parcela p23 só foram possíveis ser amostrados 7 pontos, devido à presença de
cercas que inviabilizaram o acesso. Cada ponto de escuta foi amostrado por 10
minutos onde foram contabilizados todos os indivíduos de aves vistos e/ou ouvidos.
As espécies foram identificadas a através do som de seu canto e/ou chamados e
pela visualização, com o auxílio de guias de campo, quando necessário (ERIZE et
al. 2006, SIGRIST 2007, RIDGELY E TUDOR 2009).
Todas as contagens foram realizadas por um pesquisador experiente em
censos de aves, Flor Maria Guedes Las-Casas e acompanhadas pelo autor, como
momento de aprendizado na metodologia e nas manifestações sonoras da avifauna
local.

3.4. Estrutura e heterogeneidade do habitat
Os dados de estrutura de habitat foram cedidos por Pereira (2016) e consistem
da riqueza, abundância e composição de espécies de árvores e arbustos, da
heterogeneidade vertical de plantas, do diâmetro na altura do solo (DAS) de cada
indivíduo de plantas, da biomassa vegetal e do IVDN (Índice de Vegetação por
Diferença Normalizada).
A heterogeneidade vertical foi obtida através da média de altura entre as
árvores e arbustos das parcelas; o DAS foi obtido medindo-se o diâmetro do caule
da planta a nível de solo; a biomassa é a massa total de todas as plantas da área,
obtida calculando-se a relação da altura da planta e do DAS; o IDVN é usado como
uma medida de cobertura vegetal medida pela produção primária das plantas e
obtida através de imagens de satélite.
Para maiores detalhes sobre a metodologia de coleta de dados de estrutura de
vegetação, consultar Pereira (2016).

3.5. Categorização da Avifauna
A avifauna foi categorizada segundo o seu estado de ocorrência, como:
Residentes (as que reproduzem aqui no país), Endêmicas (as que ocorrem
exclusivamente no país) e Migratórias do Sul ou do Norte (se vierem de outras
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regiões do hemisfério Sul ou do hemisfério Norte, respectivamente) (PIACENTINI,
2015).
Quanto à dependência florestal, as espécies foram categorizadas em três
grupos: Dependentes Florestais, as espécies que necessariamente necessitam de
matas ou florestas e não habitam ambientes abertos; Semi-Dependentes, espécies
que habitam mosaicos de ambientes abertos e fechados; Independentes, espécies
que habitam áreas abertas (STOTZ et al. 1996 e SILVA et al. 2003).
Os graus de endemismo definidos foram: Endêmicos do Brasil, espécies que
ocorrem somente no Brasil; Endêmicos do Nordeste, espécies que ocorrem quase
que exclusivamente no Nordeste; Endêmicos da Caatinga, espécies que ocorrem
quase que exclusivamente em ambientes de caatinga ou enclaves na Caatinga (Del
Hoyo et al. 2015).

3.6. Análises estatísticas
Para verificar se o número de espécies observadas foi suficientemente
amostrada,

fez-se

uma

curva

de

acumulação

de

espécies

(COLWELL;

CODDINGTON, 1994) segundo a função specaccum, com 1000 permutações. Para
se estimar a provável riqueza do PARNA Catimbau usou-se os estimadores de
riqueza Chao 2, Jackknife 1 e 2 e Bootstrap, através da função poolaccum, com
1000 permutações. Também foi calculado as curvas de dominância (ou o Padrão de
Distribuição da Abundância de Espécies) através da função radfit. Com a função
metaMDS, foi feito um gráfico de NMDS (Nonmetric Multidimentional Scaling), que
usa dissimilaridade de espécies entre parcelas por meio da distância de Bray-Curtis
para construir um gráfico em que quanto mais próximos os pontos (i.e., parcelas),
mais semelhantes taxonomicamente eles são. Foi utilizado o índice de Diversidade
de Shannon para calcular a diversidade de espécies em cada parcela através da
função diversity, assim como também foi calculado o índice de equitabilidade de
Pielou através dos valores da diversidade de Shannon divididos pelo ln do número
de espécies. Ainda foi calculado o índice de dissimilaridade (ou distância) de BrayCurtis das parcelas, utilizando a função vegdist. Também foi realizado o teste de
Mantel por meio da função mantel em que duas matrizes de dissimilaridade são
correlacionadas. As correlações foram entre dissimilaridade taxonômica de aves e
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distância geográfica entre parcelas. Caso haja correlação, as parcelas são
dependentes espacialmente e, portanto, não devem ser consideradas amostras
independentes. Também foi calculada a distância euclidiana entre parcelas
considerando as variáveis de habitat: heterogeneidade vertical, IVDN, riqueza e
composição de plantas, DAS de plantas e biomassa vegetal, as quais foram
correlacionas por meio de teste de Mantel.Todas as análises estatísticas foram feitas
a partir do pacote vegan do R (R CORE TEAM, 2015).

4. RESULTADOS
4.1. Amostragem de Aves

Os 147 pontos de escuta contabilizaram 24h e 30 minutos de esforço amostral
efetivo e registraram 4757 indivíduos de 121 espécies de aves, pertencentes a 16
Ordens e 34 Famílias.
A maioria das espécies pertencem à ordem dos Passeriformes (77 espécies e
3635 indivíduos), correspondendo à 63,6% e 76,4%, respectivamente do total de
espécies e de indivíduos, respectivamente. Dentro desta Ordem, a família
Tyrannidae foi a mais representativa, com 24 espécies e 1110 indivíduos), seguido
das famílias Thamnophilidae (8 espécies e 515 indivíduos) e Thraupidae (12
espécies e 276 indivíduos). Já as espécies mais registradas nos pontos de escuta,
ou seja, as mais abundantes, foram Zonotrichia capensis (261 indivíduos e 5,5% dos
registros), Eupsitulla cactorum (236 indivíduos e 5% dos registros) e Columbina picui
(209 indivíduos e 4,4% dos registros).
Quanto às parcelas, a que registrou o maior número de espécies foi a parcela
p10, com 66 espécies, seguida pela p15, com 63 espécies, e a p02, com 62
espécies. Já quanto à abundância por parcela, a que registrou um maior número de
indivíduos foi a p11, com 438 indivíduos registrados, seguido pela p26, com 415
indivíduos registrados e a p22, com 368 indivíduos registrados.
Os gráficos das Curvas de Dominância (Figura 2) demonstram quatro tipos de
padrões: o padrão broken-stick de MacArthur (Broken-stick), o padrão de log-normal
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(Log-normal), padrão de ocupação de nicho (Ocup. Nicho) e o padrão de ZipfMandelbrot (Mandelbrot) (MAGURRAN, 1988).
O padrão que mais ocorreu foi o de ocupação de nicho, que sugere que poucas
espécies dominam grande porção do nicho e muitas dividem o resto dele, sendo 7
as parcelas que demonstraram esse padrão, são elas: p02, p10, p11, p14, p20, p21
e p25. Seguido pelos padrões broken-stick e Zipf-Mandelbrot, o primeiro representa
uma comunidade que os recursos estão mais igualmente divididos e não há grande
dominância, o que ocorreu nas parcelas p08, p22 e p28. O segundo, representa uma
comunidade em processo sucessional, em que espécies pioneiras são mais
abundantes e espécies tardias são mais raras, como ocorrido na p04, p16 e p23. E o
último foi o padrão log-normal, que sugere que as espécies intermediárias são mais
comuns que espécies dominantes e raras, como na p15 e p26 (MAGURRAN, 1988).
Figura 2: Curvas de Distribuição de Abundância de cada parcela, entre a abundância e o
Rank de Espécies. As curvas em rosa representam o padrão de ocupação de nicho, as
curvas em azul representam o padrão broken-stick, as curvas em laranja o padrão ZipfMandelbrot e em verde as curvas do padrão log-normal. Os pontos em azul representam as
espécies.
Broken-stick
Ocup. Nicho

Fonte: Autor, 2016.

4.2 Categorização da Avifauna.
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Foram encontradas 99 espécies de aves Residentes (82% do total de
espécies), 22 (18%) espécies Residentes Endêmicas. Quanto à Dependência
Florestal, Dependentes foram 23 (19%), Semi-dependentes foram 51 (42%) e
Independentes foram 47 (39%) (Figura 5, 6). Quanto aos endemismos, 55 de
espécies de aves são consideradas endêmicas do Brasil (45,5%), dessas 39 foram
do Nordeste (32%) e 20 foram da Caatinga (16,5%) (Del Hoyo et al., 2015).

Figura 3: Porcentagem de espécies com base na sua Dependência Florestal.
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Fonte: Autor, 2016.
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Figura 4 Porcentagem de indivíduos de espécies na categoria de Dependência Florestal..
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4.3. Análises Estatísticas

A curva de rarefação de espécies (Figura 5) produzida a partir do número de
indivíduos registrados em todas as parcelas demonstrou que a amostragem foi
satisfatória, o que significa dizer que mesmo com mais esforço amostral a
quantidade não iria crescer significativamente. Isso é confirmado pelos estimadores
de riqueza Chao 2, Jackknife 1 e 2 e Bootstrap estimaram um acréscimo de 11 a 37
espécies de aves para a região (Figura 5). Os dois primeiros apresentaram
estimativas muito próximas, o Chao 2 estima aproximadamente 145 espécies e o
Jackknife 1 apresentou 146 espécies, já o terceiro (Jackknife 2) foi o que apresentou
uma maior estimativa (158 espécies) e o último (Bootstrap) foi o que teve a menor
estimativa (132 espécies).

Figura 5: As curvas dos estimadores de riqueza (Chao2, Jackknife 1, Jackknife 2 e
Bootstrap) e a curva de rarefação entre a riqueza e o número de parcelas.
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Fonte: Autor, 2016.
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O NMDS resultou em um gradiente de dissimilaridade, em que os pontos mais
próximos representam parcelas mais similares, mas não indica a formação de
grupos de parcelas definidos, somente parcelas com fauna de aves similares (Figura
6).
Figura 6: Gráfico de ordenação por NMDS (“Nonmetric Multidimensional Scaling”) para a
avifauna das 15 parcelas do PARNA Catimbau. Cada ponto representa uma parcela de
nome correspondente. (Stress = 0,1346).

Fonte: Autor, 2016.
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O índice de diversidade de Shannon foi similar em todas as parcelas (Tabela
1). Assim como o equitabilidade de Pielou, que foi muito similar entre parcelas,
variando de 0,928 (p10) a 0,861 (p15) (Tabela 1).
Tabela 1: Índice de diversidade de Shannon e Equitabilidade de Pielou para a avifauna de
cada parcela do PARNA Catimbau

Parcela

Índice de

Equitabilidade de

Shannon

Pielou

Riqueza Abundância

p10

3.889

0.928

66

344

p02

3.737

0.905

62

271

p11

3.715

0.922

56

438

p20

3.685

0.911

57

326

p26

3.653

0.892

60

415

p21

3.582

0.898

54

329

p15

3.566

0.86

63

346

p16

3.549

0.878

57

354

p23

3.518

0.913

47

144

p28

3.388

0.89

45

312

p25

3.376

0.872

48

357

p14

3.375

0.886

45

252

p22

3.366

0.889

44

368

p04

3.343

0.863

48

269

p08

3.214

0.89

37

232

3.53

0.893

52.6

317.13

0.178

0.02

8.12

71.85

Média
Desvio Padrão
Fonte: Autor, 2016.
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As parcelas não são dependentes espacialmente (p = 0,197 e r = 0,1045). Em
relação à heterogeneidade vertical, biomassa vegetal, diversidade de plantas e o
DAS de plantas, o teste de Mantel apresentou que a distância (dissimilaridade) entre
as parcelas não é correlacionada com nenhuma dessas variáveis do habitat. Já o
IVDN mostrou uma correlação positiva e significativa com a avifauna e pode explicar
a sua riqueza, abundância e composição (p=0,048) (Tabela 2).

Tabela 2: Valor de significância (p) e “r” para o índice de Mantel para cada variável de
estrutura vegetal do PARNA Catimbau em relação à avifauna.
Mantel
Variáveis
Distância Geográfica

p=0.197

r=0.1045

Heterogeneidade Vertical

p=0.264

r= 0.06558

Riqueza, Abundância e Composição de Plantas

p=0.086

r= 0.2984

Biomassa Vegetal

p=0.237

r= 0.07961

DAS de Plantas

p=0.314

r= 0.05962

IVDN

p=0.048 r= 0.2701

Variáveis de Habitat

Fonte: Autor, 2016.

5. DISCUSSÃO

A avifauna registrada pelos pontos de escuta apresentou uma riqueza de 121
espécies, que representa 56,5% das espécies descritas para o PARNA Catimbau,
na qual uma parte certamente não foi amostrada por se tratarem de espécies
aquáticas, que não faziam parte das parcelas. Dentre os estimadores, houve uma
variação de 11 a 37 espécies a mais, segundo dois estimadores de riqueza, o Chao
2 e o Jackknife 1, a região deve possuir em torno de 148 espécies de aves, o que
corrobora com riquezas de outras áreas da Caatinga, como as 140 espécies
encontradas por Las-Casas (2012) na Serra do Pará, as 145 encontradas por TelinoJúnior et al. (2005b) na Fazenda Tamanduá e as 141 encontradas por Farias (2007)
em quatro localidades do centro-oeste de Pernambuco e sugere que a amostra ficou
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próxima do total de aves esperadas para aquela região, com cerca de 81% do
esperado. Os outros dois estimadores estimaram números inferiores (Bootstrap) e
superiores (Jackknife 2), porém igualmente plausíveis para o domínio da Caatinga.
Por ser a ordem mais comum entre as aves (Sick 1997), os Passeriformes
foram os mais abundantes e com maior número de espécies na área de estudo. A
espécie Zonotrichia capensis (tico-tico) foi a mais abundante por ser bastante
generalista e ser independente de ambientes florestais, podendo ocupar diversas
áreas diferentes. O periquito-da-caatinga (Eupsittula cactorum) foi o segundo mais
abundante e trata-se de uma espécie endêmica da Caatinga. Esta ave é
categorizada como semi-dependente florestal. A rolinha-picuí (Columbina picui) foi a
terceira espécie mais abundante e não depende de ambientes florestais. Portanto,
as espécies mais abundantes não são dependentes florestais, o que condiz com a
vegetação predominantemente arbustiva do PARNA Catimbau.
Ambientes

mais

heterogêneos

e

mais

estruturados

comportam

mais

microambientes com mais possibilidades de nichos, os quais mais espécies podem
ocupar (MACARTHUR E WILSON, 1967). A teoria da heterogeneidade de habitats é
muito conhecida na ecologia e é muito aceita. Camilotti (2009) encontrou na Mata
Atlântica que as estruturas dos habitats influenciavam mais na diversidade da
avifauna do que a própria estrutura da paisagem, assim como outros trabalhos,
também demonstraram que habitats em estágios sucessionais avançados possuíam
riqueza maior por serem estruturalmente mais complexos, uma vez que há uma
substituição gradual de espécies menos dependentes florestais no início para
espécies dependentes florestais nos estádios finais de sucessão (HUGHES et al.,
1999; HAEGEN, et al., 2000; KOPER E SCHIMIEGELOW, 2006; CASAS, 2011).
Nossos resultados não corroboram com esses trabalhos, com exceção do índice de
produção primária vegetal, que influencia de fato a dissimilaridade de espécies entre
parcelas. Entretanto, nossos resultados também mostram que esse índice pode ser
mais importante do que as espécies de árvores e arbustos propriamente ditos, de
sua altura, diâmetro e biomassa vegetal na riqueza, abundância e composição de
espécies de aves. Ou seja, diferentemente de Camilotti (2009), o presente trabalho
encontrou que a estrutura da paisagem influenciou mais a avifauna do que a
estrutura da vegetação propriamente dita, pois o primeiro encontrou que é a
estrutura da vegetação que mais influencia por gerar mais possibilidades de nichos,
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porém para a Caatinga nesse trabalho, foi o índice de cobertura vegetal (medido
pela produção primária vegetal) que mais influenciou.

6. CONCLUSÃO

No presente trabalho conclui-se que o PARNA Catimbau possui uma
diversidade taxonômica de aves semelhante a outras áreas de Caatinga e que a
estrutura da paisagem, por meio do índice de cobertura vegetal influenciou riqueza,
abundância e composição da avifauna. Portanto as aves se relacionam com a
cobertura vegetal e como a paisagem está distribuída como um todo no ambiente e
não como as estruturas vegetais estão distribuídas entre as plantas. Mais trabalhos
devem ser feitos em ambientes de Caatinga a fim de se avaliar mais variáveis
estruturais que podem estar influenciando a riqueza, abundância e composição das
aves. Além de se avaliar outros fatores que também podem apresentar alguma
influência nessas variáveis como o clima, perturbação antrópica e temperatura.
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ANEXO A – Tabela de Aves
Anexo A: Aves registradas durante as amostragens da avifauna do PELD Catimbau,
compreendendo a estação chuvosa, município de Buíque, PARNA Catimbau (Las-Casas,
dados não publicados). Legenda: Estado de Residência (PIACENTINI, 2015): R - Residente,
E - Endêmico do Brasil; VN – Visitante do Hemisfério Norte ; Dependência florestal SILVA
et al. 2003 (DF) : Independentes - Independentes de ambiente florestal, Semi-dependentes
– Semi-dependentes de ambiente florestal, Dependentes – dependente de ambiente
florestal; Endêmicos do Brasil, Nordeste e/ou Caatinga: “X” = É endêmico, “Em branco” =
não é endêmico; O asterisco (*) representa que alguns indivíduos foram encontrados em
regiões próximas, porém fora da área de distribuição da espécie.
Nome do Táxon

Estado de
Residência

Dependência florestal

Endêmicos

(PIACENTINI,
2015)

(SILVA et al., 2003)

Brasil

Nordeste

X

X

X

X

X

X

X

X*

TINAMIFORMES Huxley, 1872
Tinamidae Gray, 1840
Crypturellus parvirostris (Wagler, 1827)

R

Crypturellus tataupa (Swainson, 1837)

R

Independentes
Dependentes

Nothura boraquira (Spix, 1825)

R

Semi-dependentes

Cathartes aura Spix, 1824

R

Independentes

Cathartes burrovianus Pelzeln, 1861

R

Independentes

Coragyps atratus (Bonaparte, 1850)

R

Independentes

Geranospiza caerulescens (Temminck, 1821)

R

Semi-dependentes

Heterospizias meridionalis (Latham, 1790)

R

Independentes

Rupornis magnirostris (Sclater & Salvin, 1869)

R

Independentes

Geranoaetus melanoleucus(Vieillot, 1819)

R

Independentes

R

Independentes

Columbina minuta (Linnaeus, 1766)

R

Independentes

Columbina talpacoti (Temminck, 1810)

R

Independentes

Columbina picui Spix, 1825

R

Independentes

Patagioenas picazuro (Temminck, 1813)

R

Semi-dependentes

Zenaida auriculata Sharpe, 1890

R

Independentes

X

X

Leptotila verreauxi Cory, 1917

R

Semi-dependentes

X

X

CATHARTIFORMES Seebohm, 1890
Cathartidae Lafresnaye, 1839

ACCIPITRIFORMES Bonaparte, 1831
Accipitridae Vigors, 1824

CHARADRIIFORMES Huxley, 1867
CHARADRII Huxley, 1867
Charadriidae Leach, 1820
Vanellus chilensis (Wagler, 1827)
COLUMBIFORMES Latham, 1790
Columbidae Leach, 1820

Caatinga
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CUCULIFORMES Wagler, 1830
Cuculidae Leach, 1820
Cuculinae Leach, 1820
Piaya cayana (Cabanis & Heine, 1863)

R

Semi-dependentes

Coccyzus melacoryphus Vieillot, 1817

R

Semi-dependentes

Crotophaga ani Linnaeus, 1758

R

Independentes

Guira guira (Gmelin, 1788)

R

Independentes

Glaucidium brasilianum (Gmelin, 1788)

R

Semi-dependentes

Athene cunicularia (Temminck, 1822)

R

Independentes

R

Independentes

R

Independentes

X

Crotophaginae Swainson, 1837

STRIGIFORMES Wagler, 1830
Strigidae Leach, 1820

X

CAPRIMULGIFORMES Ridgway, 1881
Caprimulgidae Vigors, 1825
Hydropsalis parvula (Gould, 1837)

APODIFORMES Peters, 1940
Apodidae Olphe-Galliard, 1887
Tachornis squamata (Cassin, 1853)
Trochilidae Vigors, 1825
Phaethornithinae Jardine, 1833
Anopetia gounellei (Boucard, 1891)

R, E

Dependentes

R

Semi-dependentes

Eupetomena macroura Hellmayr, 1929

R

Independentes

Chrysolampis mosquitus (Linnaeus, 1758)

R

Independentes

Phaethornis pretrei (Lesson & Delattre, 1839)

X

X

X

X

Trochilinae Vigors, 1825

Chlorostilbon lucidus (Bourcier & Mulsant,
1848)
Heliomaster squamosus (Temminck, 1823)

R

Semi-dependentes

X

R, E

Dependentes

X

R

Dependentes

R, E

Semi-dependentes

TROGONIFORMES A. O. U., 1886
Trogonidae Lesson, 1828
Trogon curucui Linnaeus, 1766
GALBULIFORMES Fürbringer, 1888
Bucconidae Horsfield, 1821
Nystalus maculatus (Gmelin, 1788)

PICIFORMES Meyer & Wolf, 1810

X

X
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Picidae Leach, 1820
Picumnus fulvescens Stager, 1961

R, E

Semi-dependentes

X

X

Veniliornis passerinus (Reichenbach, 1854)

R

Semi-dependentes

X

X

Piculus chrysochloros (Vieillot, 1818)

R

Dependentes

Colaptes melanochloros (Malherbe, 1845)

R

Semi-dependentes

R

Independentes

CARIAMIFORMES Furbringer, 1888
Cariamidae Bonaparte, 1850
Cariama cristata (Linnaeus, 1766)
FALCONIFORMES Bonaparte, 1831
Falconidae Leach, 1820
Milvago chimachima (Vieillot, 1816)

R

Independentes

Herpetotheres cachinnans (Linnaeus, 1758)

R

Semi-dependentes

Falco sparverius (Cory, 1915)

R

Independentes

PSITTACIFORMES Wagler, 1830
Psittacidae Rafinesque, 1815
Eupsittula cactorum (Spix, 1824)

R, E

Semi-dependentes

X

X

Forpus xanthopterygius Hellmayr, 1929

R

Independentes

X

X

X

Amazona aestiva (Linnaeus, 1758)

R

Dependentes

X

Myrmorchilus strigilatus (Wied, 1831)

R

Semi-dependentes

X

X

X

Formicivora melanogaster Hellmayr, 1909

R

Semi-dependentes

X

X

X*

2000

R, E

Semi-dependentes

X

X*

X*

Sakesphorus cristatus (Wied, 1831)

R, E

Semi-dependentes

X

X

X

Thamnophilus capistratus Lesson, 1840

R, E

Semi-dependentes

X

X

X*

R

Independentes

PASSERIFORMES Linnaeus, 1758
TYRANNI Wetmore & Miller, 1926
Thamnophilida Patterson, 1987
Thamnophilidae Swainson, 1824
Thamnophilinae Swainson, 1824

Herpsilochmus sellowi Whitney & Pacheco,

Thamnophilus torquatus Swainson, 1825
Thamnophilus pelzelni Hellmayr, 1924
Taraba major (Lichtenstein, 1823)

R, E

Dependentes

X

R

Semi-dependentes

X

X*

X*

R, E

Dependentes

X

X

X

R

Independentes

Furnariida Sibley, Ahlquist & Monroe, 1988
Grallarioidea Sclater & Salvin, 1873
Grallariidae Sclater & Salvin, 1873
Hylopezus ochroleucus (Wied, 1831)
Furnarioidea Gray, 1840
Dendrocolaptidae Gray, 1840
Lepidocolaptes angustirostris (Vieillot, 1818)
Furnariidae Gray, 1840
Furnariinae Gray, 1840
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Furnarius leucopus (Cabanis & Heine, 1859)

R

Semi-dependentes

*

R, E

Semi-dependentes

X

X

R

Semi-dependentes

X

X

Synallaxis hellmayri Reiser, 1905

R, E

Independentes

X

X

X

Synallaxis frontalis Pelzeln, 1859

R

Dependentes

Synallaxiinae De Selys-Longchamps, 1839
(1836)
Pseudoseisura cristata (Spix, 1824)
Phacellodomus rufifrons (Hellmayr, 1925)

Synallaxis albescens Temminck, 1823
Cranioleuca semicinerea (Reichenbach, 1853)

X

R

Independentes

R, E

Semi-dependentes

X

X

X*

R

Semi-dependentes

X

X

X*

R

Dependentes

R

Semi-dependentes

X

X

R

Semi-dependentes

X

X

X*

R

Semi-dependentes
X

X

X

X

X

X

X

Tyrannida Wetmore & Miller, 1926
Tityridae Gray, 1840
Tityrinae Gray, 1840
Pachyramphus polychopterus (Vieillot, 1818)
Rhynchocyclidae Berlepsch, 1907
Rhynchocyclinae Berlepsch, 1907
Tolmomyias flaviventris (Wied, 1831)
Todirostrinae Tello, Moyle, Marchese &
Cracraft, 2009
Todirostrum cinereum (Cory, 1916)
Hemitriccus margaritaceiventer (Sclater &
Salvin, 1873)
Tyrannidae Vigors, 1825
Hirundineinae Tello, Moyle, Marchese &
Cracraft, 2009
Hirundinea ferruginea (Vieillot, 1819)
Elaeniinae Cabanis & Heine, 1860
Stigmatura napensis Chapman, 1926

R

Independentes

Euscarthmus meloryphus Wied, 1831

R

Semi-dependentes

Camptostoma obsoletum (Wied, 1831)

R

Independentes

Elaenia spectabilis Pelzeln, 1868

R

Dependentes

Suiriri suiriri (Berlepsch, 1893)

R

Independentes

Myiopagis viridicata (Vieillot, 1817)

R

Dependentes

Phaeomyias murina (Spix, 1825)

R

Independentes

Phyllomyias fasciatus (Hellmayr, 1927)

R

Semi-dependentes

Serpophaga subcristata (Temminck, 1822)

R

Semi-dependentes

R

Semi-dependentes

Tyranninae Vigors, 1825
Myiarchus tyrannulus (Berlepsch &
Leverkühn, 1890)
Casiornis fuscus Sclater & Salvin

R, E

Dependentes

Pitangus sulphuratus (Cabanis & Heine, 1859)

R

Independentes

Myiodynastes maculatus (Vieillot, 1819)

R

Dependentes

Megarynchus pitangua (Linnaeus, 1766)

R

Semi-dependentes

Myiozetetes similis (Pinto, 1935)

R

Semi-dependentes

Tyrannus melancholicus (Lichtenstein, 1823)

R

Independentes

Empidonomus varius (Spix, 1825)

R

Semi-dependentes

X

X

Formatado: Realce

Fluvicolinae Swainson, 1832
Myiophobus fasciatus (Temminck, 1822)

R

Independentes

Sublegatus modestus (Wied, 1831)

R

Semi-dependentes

Fluvicola nengeta (Linnaeus, 1766)

R

Independentes

X
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Cnemotriccus fuscatus (Berlepsch, 1908)
Knipolegus nigerrimus (Lencioni-Neto, 1996)
Xolmis irupero (Spix, 1825)

R

Dependentes

R, E

Semi-dependentes

X

R

Independentes

X

R

Semi-dependentes

X

R, E

Dependentes

X

R

Dependentes

R, E

Semi-dependentes

X

X

PASSERI Linnaeus, 1758
Corvida Wagler 1830
Vireonidae Swainson, 1837
Cyclarhis gujanensis Baird, 1866
Hylophilus amaurocephalus (Nordmann,
1835)
Vireo chivi (Lichtenstein, 1823)
Corvidae Leach, 1820
Cyanocorax cyanopogon (Wied, 1821)

X

Passerida Linnaeus, 1758
Troglodytidae Swainson, 1831
Troglodytes musculus Naumann, 1823

R

Independentes

R, E

Dependentes

R

Semi-dependentes

Turdus leucomelas Vieillot, 1818

R

Semi-dependentes

Turdus rufiventris (Cory, 1916)

R

Independentes

Turdus amaurochalinus Cabanis, 1850

R

Semi-dependentes

R

Zonotrichia capensis (Lichtenstein, 1823)
Ammodramus humeralis (Bosc, 1792)

Cantorchilus longirostris (Hellmayr, 1903)

X

Polioptilidae Baird, 1858
Polioptila plumbea (Gmelin, 1788)
Turdidae Rafinesque, 1815
X

X

Independentes

X

X

R

Independentes

*

R

Independentes

Setophaga pitiayumi (Vieillot, 1817)

R

Dependentes

Myiothlypis flaveola Baird, 1865

R

Dependentes

Mimidae Bonaparte, 1853
Mimus saturninus (Chapman, 1890)

X*

Passerellidae Cabanis & Heine, 1850

Parulidae Wetmore, Friedmann, Lincoln,
Miller, Peters, van Rossem, Van Tyne &
Zimmer 1947

Icteridae Vigors, 1825
Icterus pyrrhopterus (Swainson, 1838)
Icterus jamacaii (Gmelin, 1788)
Molothrus bonariensis (Gmelin, 1789)

R

Semi-dependentes

X

R, E

Semi-dependentes

X

R

Independentes

X*

Thraupidae Cabanis, 1847
Thraupinae Cabanis, 1847
Paroaria dominicana (Linnaeus, 1758)

R, E

Independentes

Tangara sayaca (Linnaeus, 1766)

R

Semi-dependentes

X

Tangara cayana (Gmelin, 1789)

R

Independentes

X

R, E

Semi-dependentes

X

Nemosiinae Bonaparte, 1854
Compsothraupis loricata (Lichtenstein, 1819)
Diglossinae Sclater, 1875
Conirostrum speciosum (Temminck, 1824)

R

Dependentes

Sicalis luteola (Meyen, 1834)

R

Independentes

Tachyphoninae Bonaparte, 1853
Volatinia jacarina jacarina (Linnaeus, 1766)

R

Independentes

Coryphospingus pileatus (Wied, 1821)

R

Semi-dependentes

Tachyphonus rufus (Boddaert, 1783)

R

Dependentes

X

X

X*
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Coerebinae d’Orbigny & Lafresnaye, 1838
Coereba flaveola (Cabanis, 1850)

R

Semi-dependentes

R, E

Independentes

R

Semi-dependentes

R

Dependentes

R

Semi-dependentes

Sporophilinae Ridgway, 1901
Sporophila albogularis (Spix, 1825)

X

X

X

X

X

X*

Poospizinae Wolters, 1980
Thlypopsis sordida (d'Orbigny & Lafresnaye,
1837)
Cardinalidae Ridgway, 1901
Cyanoloxia brissoniii (Lichtenstein, 1823)
Fringillidae Leach, 1820
Euphonia chlorotica (Linnaeus, 1766)

Fonte: Autor, 2016.

