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RESUMO 

 

Mudanças antrópicas nas paisagens naturais afetam as comunidades biológicas de diferentes 

maneiras, alterando tanto padrões de riqueza e abundância das espécies como as interações 

ecológicas entre elas. Uma das interações ecológicas interespecíficas mais bem desenvolvidas 

pelas aves é o comportamento anti-predatório conhecido como mobbing, onde presas exibem 

displays sonoros e visuais contra um potencial predador. Nos Neotrópicos o caburé 

(Glaucidium brasilianum) é conhecido como um dos predadores que mais estimulam o 

mobbing. O objetivo deste trabalho, conduzido em uma área de Caatinga, localizada na 

Chapada do Araripe no Crato (Ceará), foi descrever a assembleia de aves que participa do 

mobbing contra Glaucidium brasilianum, identificando se: i) há estruturação filogenética na 

parte da comunidade que realiza este comportamento; ii) se existem características funcionais 

que podem ser utilizadas para prever a participação das aves no mobbing e iii) verificando se 

o manejo florestal afeta a participação das aves nos eventos de mobbing e nas interações 

interespecíficas entre as espécies envolvidas, utilizando para isso a teoria de redes sociais. 

Foram realizados experimentos de playback onde reproduziu-se a vocalização natural de 

Glaucidium brasilianum através de uma caixa de som em 115 pontos de amostragem, 

distribuídos a cada 250 m, cobrindo uma área de 1.670 ha. Os experimentos de playback 

atraíram um total de 2.052 indivíduos, pertencentes a 72 espécies de aves, o que representa 

cerca de 50% do total de espécies conhecidas para a área de estudo. O estimador de riqueza 

não paramétrico utilizado (Chao 1) indica que esse número ainda poderia crescer com um 

maior esforço amostral. Não foi encontrada a presença de sinal filogenético entre as espécies 

participantes do mobbing na área de estudo, sugerindo que a participação no mobbing tenha 

surgido várias vezes de forma independente na história evolutiva das aves. A abundância das 

espécies, o traço funcional estrato de forrageamento e a área de manejo foram as variáveis 

preditivas para a participação no mobbing na área de estudo. O manejo florestal realizado na 

fazenda mostrou influência no número de espécies e no número de indivíduos participantes do 

mobbing. Foram registradas mais espécies e indivíduos participando por ponto do mobbing 

em áreas manejadas, embora as áreas não manejadas sejam as mais ricas em espécies de aves. 

Os traços funcionais sofreram modificações quando o manejo ambiental era considerado. Para 

as áreas não manejadas, a abundância das espécies e os traços funcionais: massa e estrato de 

forrageamento foram as variáveis explicativas para a presença no comportamento de 

mobbing. Para as áreas manejadas, apenas a abundância e o estrato de forrageamento foram 

significativos. O manejo florestal também influenciou as associações interespecíficas e as 

relações de participação e co-ocorrência entre os participantes do mobbing. Em áreas de 

manejo as redes formadas apresentaram a maior parte das interações restritas a poucas 

espécies da assembleia e foram menos estruturadas que as redes de áreas não manejadas.  

Conforme estudos recentes, o manejo florestal demonstrou ter efeitos não apenas na riqueza e 

composição das comunidades naturais, mas também nas suas interações ecológicas, com 

consequências biológicas difíceis de serem previstas.  

 

Palavras chave: Mobbing, Redes sociais, Manejo florestal. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Anthropogenic changes in natural landscapes affect biological communities in different ways, 

changing both richness patterns and abundance of species and the ecological interactions 

between them. One of such interspecific ecological interactions in birds is the anti-predatory 

behaviour known as mobbing, where potential preys show audible and visual displays against 

a potential predator. In the Neotropics, Ferruginous Pygmy-Owl (Glaucidium brasilianum) is 

among those predators that stimulate mobbing by many species. The goals of this study, 

conducted in an area of Caatinga, located at the Chapada do Araripe, Crato (Ceará), in 

northeastern Brazil, was to describe the assembly of birds that participate in the mobbing 

against Glaucidium brasilianum, identifying: i) if there is a phylogenetic structure in the part 

of the community that performs this behaviour; ii) if there are functional features that can be 

used to predict the participation of birds in the mobbing and iii) whether forest management 

affects the participation of birds in mobbing events and inter-specific interactions between 

species, using the social networks theory. Playback experiments were performed at 115 

sampling points distributes every 250 meters, covering an area of 1.670 ha, where we 

reproduced the natural vocalization of Glaucidium brasilianum through a speaker. Playback 

experiments attracted a total of 2.052 individuals of 72 different birds species, representing 

50% of all known species in the study area. A nonparametric species richness estimator (Chao 

1) indicates that this number could grow with a larger sampling effort. We did not find signs 

of phylogenetic signal among participants of mobbing in the study area, suggesting that this 

behaviour arose several independent times independently in the evolutionary history of birds. 

The abundance of species in the area, their foraging strata and the management of the area 

were predictive variables for participation in the mobbing in the study area. Forest 

management carried out in the farm influenced the number of species and the number of 

mobbing individuals. Although more mobbing species were observed in non-managed areas, 

we recorded more species and more individuals participating in the mobbing at each census 

point in managed areas. Functional traits were modified when forest management was 

considered. In non-managed areas, the abundance of species and functional traits such as: 

mass, strata and foraging modes, best explained the mobbing behaviour. In managed areas, 

only the abundance and foraging strata were significant variables in our models. Forest 

management also influenced interspecific associations and relationships of participation and 

co-occurrence among mobbing participants. Networks formed the managed areas had most 

interactions restricted to a few species; and theses were less structured than in non-managed 

networks. According to recent studies, forest management has shown a effect, not only 

species richness and composition changes of natural communities, but also their ecological 

interactions with biological consequences which are difficult to predict. 

 

Key words: Mobbing, social networks, forest management. 

 
 

 

 



 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. Distribuição geográfica do caburé (Glaucidium brasilianum) (Del Hoyo et al. 

2015). ........................................................................................................................................ 18 

Figura 2. Sonograma da vocalização de Glaucidium brasilianum, produzido com o software 

Audacity® 2.0.4 (2014). ........................................................................................................... 19 

Figura 3. Localização da área de estudo no estado do Ceará e distribuição dos 115 pontos de 

amostragem realizados nos experimentos na área de estudo. ................................................... 20 

Figura 4. Curva de acumulação das aves participantes dos experimentos de mobbing nos 115 

pontos de amostragem. ............................................................................................................. 29 

Figura 5. Massa corpórea das espécies registradas nos experimentos de mobbing (a) e na área 

de estudo (b). Houve diferenças significativas nas proporções das categorias quando estas 

foram comparadas..................................................................................................................... 34 

Figura 6. Distribuição no número de espécies registradas nos eventos de mobbing (a) e na 

área de estudo (b) em relação à Guilda Trófica. Abreviaturas: Carn. (Carnívoros), Fru. 

(Frugívoros), Gran. (Granívoros), Ins. (Insetívoros), Ins./Fru. (Insetívoros/Frugívoros), Nect. 

(Nectarívoros), Omn. (Omnívoros). ......................................................................................... 35 

Figura 7. Distribuição do número de espécies registradas nos experimentos de mobbing (a) e 

na área de estudo (b) em relação ao estrato de forrageamento. ................................................ 36 

Figura 8. Distribuição do número de espécies registradas nos experimentos de mobbing (a) e 

na área de estudo (b) de acordo com o modo de forrageamento. Abreviaturas: Caç. 

(Caçadores), Caç.Espr. (Caçadores de Espreita), Cat. (Catadores), Necr. (Necrófagos), Perf. 

(Perfuradores), Pred.Fru. (Predadores de Frutos), Pred.Sem. (Predadores de Sementes), 

Sond.Chão (Sondagem no Chão), Sond.Flor (Sondagem em flores), Sond.Mad. (Sondagem 

em Madeira). ............................................................................................................................. 37 

Figura 9. Árvore Filogenética de consenso (Majority-Rule Consensus, obtida a partir de 1000 

réplicas obtidas de www.birdtree.org,ver  Materiais e Métodos ) das espécies de aves 

registradas na área de estudo e as espécies registradas nos experimentos de playback (em 

vermelho). ................................................................................................................................. 38 

Figura 10. Riqueza de espécies das aves participantes do mobbing nas áreas não manejadas e 

manejadas por ponto de amostragem........................................................................................ 39 

Figura 11. Número de indivíduos participantes do mobbing nas áreas não manejadas e 

manejadas. ................................................................................................................................ 40 

Figura 12. Curvas de rarefação obtidas para áreas não manejadas e áreas manejadas. .......... 40 

Figura 13. Redes de participação das espécies em eventos de mobbing em áreas não 

manejadas (a) e áreas manejadas (b). Diferenças no número de nós indicam a diminuição de 



 
 

espécies participantes do mobbing nas áreas manejadas. Nós com cores mais saturadas 

(vermelho) e com tamanhos maiores indicam um alto valor de grau. A espessura e coloração 

das setas interligando cada nó está relacionada com o número de interações entre as espécies; 

setas com cores mais saturadas e com espessura maior representam um maior número de 

interações entre as espécies relacionadas. ................................................................................ 45 

Figura 14. Redes de co-ocorrência das espécies em eventos de mobbing em áreas não 

manejadas (a) e áreas manejadas (b). Diferenças no número de nós indicam a diminuição de 

espécies participantes do mobbing nas áreas já manejadas. Nós com cores mais saturadas 

(vermelho) e com tamanhos maiores indicam um alto valor de grau ponderado. A espessura e 

coloração das setas interligando cada nó estão relacionadas com a frequência de interações 

entre as espécies, setas com cores mais saturadas e com espessura maior representam uma 

maior frequência de interações entre as espécies relacionadas. Na rede de co-ocorrência da 

área não manejada (a) é possível visualizar um maior número de interações entre um maior 

número de espécies (setas mais vermelhas e com espessura maior interligando um maior 

número de espécies), enquanto na rede da área manejada é possível perceber que as interações 

mais fortes estão restritas a um menor número de espécies (setas mais vermelhas e com 

espessura maior interligando um menor número de espécies). ................................................ 47 

Figura 15. Padrões de co-ocorrência das espécies em eventos de mobbing em áreas não 

manejadas (a) e áreas manejadas (b). As setas em cor amarela indicam as espécies mais co-

ocorrentes nos eventos de mobbing, a direção das setas indica a relação entre as espécies co-

ocorrentes, por exemplo, em a) a co-ocorrência entre Cyanoloxia brissonii e  Phaeomyias 

murina, a co-ocorrência entre Phaeomyias murina e Tangara cayana, a co-ocorrência entre 

Myiopagis viridicata e Phaeomyias murina; em b) a co-ocorrência entre Euscarthmus 

meloryphus e Phaeomyias murina,  a co-ocorrência entre Cyanoloxia brissonii e Phaeomyias 

murina e a co-ocorrência de Phaeomyias murina e Tangara cayana. ..................................... 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1. Programa de Manejo realizado na Fazenda Pau D’Arco, incluindo o cronograma de 

corte realizado e programado até 2026 (Plano de Manejo Florestal da Fazenda Pau D’Arco, 

2002). ........................................................................................................................................ 21 

Tabela 2. Lista das espécies de aves atraídas nos experimentos de mobbing na Fazenda Pau 

d’Arco, entre os dias 24/03 e 02/04 de 2015. Ordem taxonômica e classificação seguem o 

CBRO (2015). Em parênteses estão os números de pontos em que cada espécie foi registrada.

 .................................................................................................................................................. 30 

Tabela 3. Resultados obtidos para a seleção de modelos. Os menores valores de BIC 

representam as melhores associações entre as variáveis explicativas para o comportamento de 

mobbing. ................................................................................................................................... 42 

Tabela 4. Espécies com os maiores valores de grau nas áreas não manejadas e áreas 

manejadas. ................................................................................................................................ 43 

Tabela 5. Espécies com os maiores valores de in-degree para as áreas não manejadas e 

manejadas. ................................................................................................................................ 43 

Tabela 6. Espécies com os maiores valores de out-degree para as áreas não manejadas e 

manejadas. ................................................................................................................................ 44 

Tabela 7. Espécies com maiores valores de grau ponderado para as áreas não manejadas e 

manejadas. ................................................................................................................................ 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................................... 14 

2. OBJETIVOS .................................................................................................................................... 17 

2.1. Objetivo Geral .............................................................................................................................. 17 

2.2. Objetivos Específicos.................................................................................................................... 17 

3.MATERIAIS E MÉTODOS ............................................................................................................ 18 

3.1. Glaucidium brasilianum ............................................................................................................... 18 

3.2. Área de Estudo ............................................................................................................................. 19 

3.3. Coleta de Dados ............................................................................................................................ 21 

3.3.1. Desenho Amostral e Experimentos de Playback ..................................................................... 21 

3.3.2. Traços Funcionais ..................................................................................................................... 22 

3.4. Análises Estatísticas ..................................................................................................................... 24 

3.5. Estrutura Filogenética ................................................................................................................. 25 

3.6. Análises de Rede ........................................................................................................................... 26 

4. RESULTADOS ................................................................................................................................ 28 

4.1. Experimentos de Playback ........................................................................................................... 28 

4.1.1. Traços Funcionais ..................................................................................................................... 34 

4.2. Estrutura Filogenética ................................................................................................................. 38 

4.3. Efeito do Manejo Florestal Sobre a Participação no Mobbing ................................................. 39 

4.3.1. Áreas manejadas e a participação no mobbing ....................................................................... 39 

4.3.2. Traços funcionais no manejo florestal ..................................................................................... 41 

4.3.3. Seleção de modelos .................................................................................................................... 41 

4.4. Redes Sociais ................................................................................................................................. 42 

5. DISCUSSÃO ................................................................................................................................ 50 

6. CONCLUSÃO ................................................................................................................................. 58 

REFERÊNCIAS .................................................................................................................................. 59 

APÊNDICE A. ESPÉCIES REGISTRADAS PARTICIPANDO DO MOBBING NA REGIÃO 

NEOTROPICAL. “X” INDICA AS ESPÉCIES REGISTRADAS COMUMENTE À AUTORES 

ANTERIORES, “X*” INDICA OS NOVOS REGISTROS. ........................................................... 69 

APÊNDICE B: LISTA E RESPECTIVOS TRAÇOS FUNCIONAIS DAS AVES 

REGISTRADAS PARA A FAZENDA PAU D’ARCO (RIBEIRO 2015). ..................................... 74 

APÊNDICE C: SCRIPTS PARA CRIAÇÃO DAS REDES SOCIAIS .......................................... 82 

 



14 
 

1. INTRODUÇÃO  

 

A degradação dos ambientes naturais altera as comunidades biológicas de diferentes formas, 

afetando não apenas a distribuição e sobrevivência das espécies, mas também as suas 

interações ecológicas (Sodhi et al. 2008, Carrete et al. 2009, Mokross et al. 2014). As 

mudanças no número e composição de espécies em decorrência de modificações no ambiente 

são relativamente bem conhecidas nas florestas tropicais (Brooks et al. 1999, Gascon et 

al.1999, Sekercioglu et al. 2002, Sodhi et al. 2008, Zurita & Bellocq 2012). Quando 

descaracterizadas ou fragmentadas, estas florestas sofrem perdas seletivas de espécies 

(Carrete et al. 2009) e mudanças significativas na composição das suas comunidades (Sodhi 

et al. 2008).  

Muito mais sutis e difíceis de serem quantificados e entendidos, porém, são os 

mecanismos ecológicos e/ou ambientais que afetam a estrutura e as interações ecológicas 

interespecíficas em comunidades animais, o que é especialmente relevante nos trópicos, 

devido à elevada complexidade e diversidade de interações interespecíficas (Mokross et al. 

2014). 

Animais sociais, como as aves, podem fazer parte de redes de associações inter-

individuais, as chamadas redes sociais (social networks), as quais podem variar em força, tipo 

e dinâmica (Croft et al. 2008), uma rede é como uma descrição dos padrões observados de 

associações/interações entre os organismos e as análises de redes são como uma estrutura de 

abordagens que usam as redes observadas para tentar descrever e visualizar as redes reais, e 

também testar hipóteses sobre fenômenos biológicos relacionados a comportamentos sociais 

(Farine & Whitehead 2015). O estudo destas redes sociais representa uma importante 

ferramenta para o estudo das organizações sociais dos grupos tendo como base as associações 

ou interações entre os indivíduos e as espécies (Farine et al. 2012).  

Análises das redes sociais representam uma importante ferramenta para investigar as 

causas e consequências de mudanças nas complexas interações sociais e ecológicas em 

comunidades animais, principalmente aquelas decorrentes de atividades antrópicas (Farine et 

al. 2012, Farine & Whitehead 2015). Entretanto, estudos detalhados de como as redes sociais 

são afetadas pelas ações antrópicas, seja aumentando a sua complexidade ou simplificando-a, 

são limitados, representando ainda uma fronteira pouco explorada na biologia da conservação 

(Fortuna et al. 2013).   

O estudo das interações ecológicas através do estudo das redes sociais oferece o 

arcabouço teórico para quantificar a estrutura social em diferentes níveis de organização 

(indivíduos, grupos, comunidades e populações) (Croft et al. 2011), e auxilia na interpretação 

das interações entre espécies e/ou indivíduos (Mokross et al. 2014).  
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As redes sociais suportam um diversificado leque de comportamentos que podem ser 

influenciados pela sua estrutura, incluindo o encontro e escolha de um parceiro sexual, o 

desenvolvimento e manutenção de relações de cooperação, ou o engajamento em 

comportamentos de forrageamento e anti-predatórios (Croft et al. 2008). 

Um dos comportamentos anti-predatórios mais conhecidos no mundo animal é o 

mobbing, o qual é exibido por membros de uma ou várias espécies em resposta à presença de 

um predador potencial (Hartley 1950). Este comportamento é representado por displays 

visuais e sonoros que podem incluir manobras de distração e/ou assédio (bicadas, mordidas e 

ataques) quando um predador é avistado (Caro 2005, Cunha et al. 2013), podendo ocorrer ou 

não nas proximidades de ninhos ou próximo a indivíduos jovens (Ficken & Popp 1996).  

As origens desse comportamento têm sido associadas a diversas hipóteses como: i) 

altruísmo (onde os praticantes se colocam em perigo para proteger outros membros do grupo, 

ii) cuidado parental (cujo objetivo principal é o benefício da prole) e iii) comportamentos 

egoístas (onde o único beneficiário seria o próprio praticante) (Ostreiher 2003). Evidências 

experimentais sugerem que a temporada, a fase de reprodução e a defesa territorial podem 

afetar o comportamento de mobbing (Knapp 2015). 

Embora o mobbing ocorra em diversos grupos de vertebrados, como peixes (Dominey 

1983, Bshary et al. 2002) e mamíferos (Smythe 1970,  Bartecki et al. 1987, Tamura 1989, 

Graw & Manser 2007, De Stephanis et al. 2014), é nas aves que este se encontra mais 

difundido (Altmann 1956, Curio 1978,  Chandler & Rose 1988, Doran et al. 2005, Betts et al. 

2005). 

Nas aves, o comportamento de mobbing está geralmente direcionado a uma série de 

predadores específicos, incluindo répteis (Ostreiher 2003, Koboroff et al. 2013, Cunha & 

Fontenelle 2014), mamíferos (Da Silva Garske & Ferreira 2013, Cunha et al. 2013, Cunha & 

Fontenelle 2014),  e aves, onde, os rapinantes (gaviões, falcões e corujas) são mais 

frequentemente assediados pelas potenciais presas (Altmann 1956, Pettifor 1990, Pavey & 

Smyth 1998, Nijman 2004, Motta-Junior 2007, Cunha & Fontenelle 2014).  

Na região Neotropical, o caburé (Glaucidium brasilianum, Família Strigidae), é 

conhecido como uma das espécies de rapina mais frequentemente assediadas pelo mobbing 

(Motta-Junior 2007, Cunha & Vasconcelos 2009, Cunha et al. 2013). Apesar de ser uma 

coruja relativamente comum, sua vocalização provoca nas aves uma reação imediata, atraindo 

um grande número de espécies (Cunha & Vasconcelos 2009). Este fato é normalmente 

utilizado por ornitólogos, fotógrafos de aves e caçadores de animais com o intuito de atrair 

um maior número de espécies de aves (Cunha & Vasconcelos 2009). 

O mobbing praticado pelas aves contra Glaucidium brasilianum possivelmente é um dos 

casos mais estudados e conhecidos na região Neotropical (Reudink et al. 2007, Cunha & 
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Vasconcelos 2009, Cunha 2012, Sandoval & Wilson 2012, Tilgar & Moks 2015). Uma 

revisão deste comportamento indica que ao menos 171 espécies de aves, pertencentes a 29 

famílias já foram registradas realizando mobbing contra G. brasilianum na região Neotropical 

(Whitney & Pacheco 1997, Reudink et al. 2007, Motta-Junior 2007, Cunha & Vasconcelos 

2009, Cunha et al. 2009, Tilgar & Moks 2015) (Apêndice A). Entretanto, ainda se desconhece 

se existem aspectos funcionais que estejam associados à participação das aves no mobbing e 

como as redes de interações ecológicas interespecíficas que interligam as espécies que 

participam desse comportamento são afetadas pela degradação ambiental. 

Neste sentido, o objetivo do trabalho é, primeiro: descrever a assembleia de aves que 

participa do mobbing contra G. brasilianum investigando se existem características funcionais 

e estruturação filogenética associada à parte da assembleia que participa do mobbing. Em 

segundo lugar, pretende-se avaliar os efeitos do manejo florestal sobre estas associações em 

uma localidade na Caatinga, aplicando-se a teoria de redes para explorar as interações 

ecológicas das espécies que participam e que co-ocorrem nos eventos de mobbing, verificando 

se essas interações são afetadas pelo manejo florestal realizado na área de estudo. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

O objetivo principal deste trabalho é compreender como se estabelece a participação das aves 

no comportamento de mobbing contra Glaucidium brasilianum em uma localidade na 

Caatinga, avaliando se existem atributos funcionais, filogenéticos e ecológicos que possam 

predizer a participação neste tipo de interação interespecífica, e como estas interações são 

afetadas pelo manejo florestal. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

a) Descrever a parcela da assembléia de aves que participa do mobbing contra 

Glaucidium brasilianum em uma localidade na Caatinga; 

b) Avaliar se traços funcionais como a massa corpórea, modo de forrageamento, guilda 

trófica e estrato arbóreo podem predizer a participação no mobbing na área de estudo; 

c) Verificar se a abundância das espécies na área de estudo está relacionada com a 

participação das aves no mobbing. 

d) Investigar se há uma estruturação filogenética na participação do mobbing; 

e) Avaliar se o manejo florestal praticado na área de estudo influencia no comportamento 

de mobbing e nas interações das redes sociais das espécies participantes. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. Glaucidium brasilianum 

 

A espécie escolhida para incitar o comportamento de mobbing nas aves foi Glaucidium 

brasilianum (Figura 1), pertencente à família Strigidae. O gênero Glaucidium é formado por 

34 espécies, sendo um dos gêneros de coruja mais diverso e mais amplamente distribuídos em 

todo o mundo (König et al. 2008). Glaucidium brasilianum é a espécie do gênero mais 

amplamente distribuída, ocorrendo desde o sul da América do Norte até Argentina e Uruguai, 

ocupando boa parte do território Sul-Americano (Mikkola 2014). Esta espécie ocupa uma 

ampla gama de ecossistemas que vão desde ambientes desérticos até florestas tropicais, 

normalmente abaixo de 1500 m de altitude, habitando principalmente bordas de florestas 

úmidas primárias e secundárias, clareiras com arbustos espinhosos, e até podendo ser 

encontradas em parques e jardins perto de habitações humanas (Mikkola 2014). 

 

Figura 1. Distribuição geográfica do caburé (Glaucidium brasilianum) (Del Hoyo et al. 2015). 

 

Como outras corujas do mesmo gênero, G. brasilianum é relativamente pequena (17 cm 

de comprimento total e peso médio de 70g) (Mikkola 2014). A cabeça é arredondada e possui 

a íris amarela e garras relativamente potentes (König et al. 2008); na nuca é possível 

visualizar duas grandes manchas escuras ou pretas de cada lado, semelhantes a olhos, que se 

acredita, poderiam desempenhar funções importantes durante a caça e como proteção a 

ataques pelas costas (Deppe et al. 2003, Cunha et al. 2009).  

Estas aves nidificam principalmente em cavidades naturais em árvores, mas também 

costumam aproveitar buracos produzidos por pica-paus ou cupinzeiros (Proudfoot &. Johnson 
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2000). As fêmeas incubam de 2 a 7 ovos, e, ambos os sexos ajudam na alimentação dos 

filhotes (Proudfoot &. Johnson 2000). 

Esta espécie é parcialmente diurna e vocaliza a partir de poleiros expostos. A 

vocalização do macho consiste em uma série de 20-30 notas monotônicas igualmente 

espaçadas (~3notas/segundo) (Figura 2), repetidas após intervalos que podem variar de 3 a 6 

segundos (König et al. 2008).  Quando excitadas, as aves podem mudar tanto o número de 

notas por segundo, como a pausa entre as séries de notas (König et al. 2008).  

 

 

Figura 2. Sonograma da vocalização de Glaucidium brasilianum, produzido com o software Audacity® 2.0.4 

(2014). 

Esta espécie é considerada uma predadora generalista, que utiliza diferentes presas de 

acordo com a região que habita, a estação do ano e até mesmo a hora do dia (Carrera et al. 

2008). Sua dieta é diversificada, incluindo insetos, lagartos, anfíbios, pequenos mamíferos, e 

principalmente aves, as quais representam as presas mais comuns (43%) (Carrera et al. 2008), 

podendo predar presas maiores do que ela mesma (Proudfoot & Beasom 1997, Carrera et al. 

2008).  

  

3.2. Área de Estudo 

 

Este estudo foi conduzido na Fazenda Pau D’Arco (7°18'S 39°33'W), localizada na Chapada 

do Araripe, município do Crato, Ceará, Brasil (Figura 3). A Fazenda de 2125 ha é uma 

propriedade particular que inclui 425 ha de Reserva Legal e 1700 ha de mata nativa utilizada 

por um programa de manejo florestal (corte seletivo de madeira). A área da fazenda 

(excluindo a reserva legal) é dividida em 22 Unidades de Produção Anual (UPAs) ou 

“Talhões” com aproximadamente 76 ha cada um, utilizados no processo de manejo florestal 

durante os períodos de corte da madeira. Os talhões são separados por 12 transectos com 

comprimentos que variam de 4 a 5 km (Figura 3). 

A fitofisionomia da área é do tipo Carrasco/Cerrado (Ecótono) (Plano de Manejo 

Florestal da Fazenda Pau D’Arco 2012), um tipo de vegetação com elementos vegetais 

encontrados tanto no Cerrado como na Caatinga e que apresentam tipos vegetais sub-arbóreos 
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e arbóreos de pequeno porte, plantas lenhosas, com troncos finos e uni-estratificados (Araújo 

et al. 1999, Giulietti et al. 2004).  

 

 

Figura 3. Localização da área de estudo no estado do Ceará e distribuição dos 115 pontos de amostragem 

realizados nos experimentos na área de estudo. 

Nas áreas manejadas, toda a vegetação com diâmetro na altura do peito > 2 cm é 

extraída (corte raso) (Plano de Manejo Florestal da Fazenda Pau D’Arco 2012). O manejo 

florestal na área da fazenda é realizado desde 2003 e até 2014 11 UPAs já haviam sido 

exploradas com a retirada de aproximadamente 93.245m estéreos (m² de madeira empilhada) 

de madeira  (Tabela 1), o que representa cerca de ~40% do volume estimado para a área total 

da fazenda (Plano de Manejo Florestal da Fazenda Pau D’Arco, 2012).  
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Tabela 1. Programa de Manejo realizado na Fazenda Pau D’Arco, incluindo o cronograma de corte realizado e 

programado até 2026 (Plano de Manejo Florestal da Fazenda Pau D’Arco, 2002). 

UPAs Manejadas UPAs Não Manejadas 

Manejo 

Concluído 

   

UPA 

Área 

Total 

(ha) 

Volume 

Retirado¹ 

(m/st) 

Manejo 

Programado 

   

UPA 

Área 

Total 

(ha) 

Volume a 

Retirar 

(m/st) 

2003/2004 1 71.43 8.553,28 2015/2016 9 69,4 8.272,55 

2003/2004 19 72.55 8.685,75 2016/2017 10 69,32 8.274,98 

2004/2005 2 72.53 8.659,01 2017/2018 11 74,21 8.853,46 

2004/2005 20 72.16 8.648,07 2018/2019 12 73,59 8.792,70 

2005/2006 3 72.24 8.639,57 2019/2020 13 92,1 11.019,13 

2005/2006 21 72.8 8.727,07 2021/2022 14 92,14 11.043,43 

2008/2009 4 71.13 8.484,01 2022/2023 15 81,06 9.688,37 

2008/2009 22 72.48 8.689,39 2023/2024 16 81,19 9.712,68 

2009/2010 5 72.45 8.640,78 2024/2025 17 86,95 10.398,11 

2011/2012 6 71.98 8.606,75 2025/2026 18 85,42 10.224,32 

2013/2014 8 70.24 8.369,77 2026/2027 7 69,9 8.334,53 
¹ Valor estimado do volume retirado de madeira. 

 

3.3. Coleta de Dados  

 

3.3.1. Desenho Amostral e Experimentos de Playback 

 

Os experimentos de playback foram realizados em 115 pontos de amostragem, distribuídos de 

forma sistemática a cada 250 m (medidos com o auxílio de um GPS) ao longo dos transectos 

que separam os talhões de manejo florestal, cobrindo uma área de 1.670 ha (Figura 3).  

A distância de 250 m entre os pontos foi estabelecida para garantir a independência dos 

dados, evitando que uma mesma ave, respondesse ao estímulo em mais de um ponto. Para 

minimizar o efeito de borda, foram excluídos os primeiros 250 m dos transectos. Ao todo, 

foram amostrados 56 pontos em áreas não perturbadas pela extração de madeira (Área não 

manejadas), 48 pontos em áreas perturbadas pelo corte de madeira (Áreas manejadas) e 11 

pontos que ficavam entre talhões onde já se havia feito o corte da madeira e talhões ainda 

conservados (Figura 3). A coleta de dados foi realizada entre os dias 24/03 e 02/04 de 2015. 

Todos os pontos foram amostrados durante a manhã (5:30-9:30hs) e pela tarde (15:30-

17:45hs), visando abranger os picos de atividade das aves. Foram realizados durante o período 

de coleta de dados 20hs e 12min de experimentos de playback. A ordem de amostragem dos 

transectos foi escolhida de forma intercalada, evitando amostrar o mesmo transecto mais do 

que uma vez no mesmo dia. 

Cada ponto de playback teve uma duração padronizada de 5 minutos de observação, 

onde eram registradas todas as aves que se aproximavam à fonte sonora para iniciar o 

comportamento de mobbing. Foram considerados como participantes do mobbing todas as 
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aves que após o início do playback começavam a vocalizar e/ou se aproximar do estímulo, 

exibindo, chamados de alarme, sinais de agitação (como eriçar as penas, balançar a cauda), 

movimentando-se rapidamente entre poleiros e procurando visualmente a fonte do sinal 

acústico (o “predador”).  

Durante os pontos de playback foram registrados, i) o número de indivíduos, ii) a 

espécie, iii) sexo e idade (quando possível), iv) comportamento exibido, e v) aproximação ao 

estímulo (foi estabelecido um raio de 2m ao redor da fonte sonora, para identificar o nível de 

aproximação das espécies). Estas informações eram registradas em um gravador digital e em 

um caderno de campo. Os anúncios no gravador foram usados para identificar posteriormente 

o horário e ordem de chegada dos animais nos experimentos. 

Durante os experimentos de playback foi utilizada uma gravação da vocalização natural 

de Glaucidium brasilianum, obtida do Guia Sonoro das Aves do Brasil (Vielliard 1995). Esta 

gravação foi editada utilizando o programa Audacity 2.0.4 (2014), para retirar ruídos que 

poderiam afetar os experimentos (por exemplo, apelos e vocalizações de outras aves) e para 

introduzir pausas de 30 segundos de silêncio entre as vocalizações.  

O playback foi reproduzido usando uma caixa de som Bluetooth Bright® (modelo 

0374), com potência de 3W. A caixa de som era escondida na vegetação a cerca de 2 metros 

de altura. Todos os pontos amostrados foram amostrados por dois observadores (Hevana 

Santana de Lima e Flor Maria Guedes Las-Casas), os quais permaneciam a cerca de 3 m da 

caixa de som, distância considerada suficiente para visualizar e ouvir as aves que 

respondessem ao estímulo, interferindo minimamente na sua resposta. 

 

 

 

3.3.2. Traços Funcionais 

 

Para determinar se algumas características das espécies de aves na área de estudo poderiam 

explicar a participação ou não no mobbing, foram coletadas algumas características funcionais 

incluindo i) massa, ii) guilda trófica, iii) tipo de forrageio e iv) estrato arbóreo. Estas 

características foram determinadas para todas as espécies registradas da área de estudo 

(Ribeiro 2015), incluindo aquelas que não participaram do mobbing (Apêndice B).  

A massa corpórea (peso) das aves presentes na área de estudo foi obtida a partir dos 

dados de peso presentes nas etiquetas dos espécimes depositados na Coleção de Aves da 

UFPE. Até um máximo de 10 exemplares escolhidos aleatoriamente de todos os espécimes de 

interesse disponíveis na Coleção tiveram seu peso registrado. Espécies não representadas na 

coleção tiveram seus valores de massa obtidos através da literatura (Del Hoyo et al. 2015). 
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Informações sobre dieta das aves registradas na área de estudo foram obtidas através das 

informações presentes nas etiquetas dos espécimes armazenados na coleção de aves da UFPE 

e da literatura (Del Hoyo et al. 2015) . A classificação das espécies de aves presentes na área 

de estudo em relação ao micro-habitat (estrato e modo de forrageamento) foi feita a partir do 

conhecimento de campo dos observadores e da literatura (Del Hoyo et al. 2015). 

Em relação à dieta, as aves foram separadas em sete guildas alimentares incluindo: i) 

Insetívoros (espécies cuja base alimentar seja predominantemente artrópodes em geral); ii) 

Insetívoros/Frugívoros (espécies cuja base alimentar é composta por alternância entre 

artrópodes e material vegetal); iii) Granívoros (espécies cuja base alimentar seja composta 

principalmente por grãos e sementes); iv) Nectarívoros (espécies que se alimentam 

predominantemente de néctar); v) Omnívoros (espécies que se alimentam tanto de material 

vegetal como animal, em proporções semelhantes); vi) Frugívoros (espécies que se alimentam 

predominantemente de frutos); vii) Carnívoros (espécies que se alimentam 

predominantemente de vertebrados). 

Em relação aos estratos arbóreos, as espécies foram divididas em quatro classes, 

incluindo: i) Solo (espécies que vivem e forrageiam no solo); ii) Sub-bosque (espécies que 

utilizam principalmente vegetação arbustiva  ou a parte inferior das árvores, até cerca de 2,5m 

de altura); iii) Dossel (espécies que vivem predominantemente nas copas das árvores); iv) Ar 

(espécies que são apenas observadas voando constantemente acima do estrato arbóreo); 

 Quanto ao modo de forrageamento, as espécies foram classificadas em 11 categorias: i) 

Aéreo (espécies que se alimentam durante o voo); ii) Sondagem em madeira (espécies que 

procuram o alimento em troncos de árvores); iii) Perfuradores (espécies que abrem buracos 

em troncos para procurar alimento); iv) Sondagem em flores (espécies predominantemente 

nectarívoras, que buscam seu alimento através da visitação em flores); v) Predadores de frutos 

(espécies que procuram ativamente os frutos com os quais se alimentam); vi) Catadores (do 

inglês, gleaners, espécies que se alimentam enquanto estão se movimentando, não buscam 

ativamente o alimento); vii) Predadores de sementes (espécies que buscam sementes tanto no 

substrato como na vegetação); vii) Sondagem no chão (espécies que buscam o alimento no 

solo, serrapilheira, etc.); ix) Caçadores (animais que se alimentam de animais buscando 

ativamente suas presas); x) Caçadores de espreita (espécies que permanecem imóveis na 

espera pela presa); xi) Necrófagos (espécies que se alimentam de animais mortos); 

A abundância na área de estudo, apesar de não ser um traço funcional, também foi 

considerada como um possível fator para a presença das aves nos eventos de mobbing e por 

isso, também foi analisado. Os dados de abundância das espécies presentes na área de estudo 

foram obtidos através de 295 censos (pontos de escuta) em 162 pontos de amostragem 
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abrangendo toda a área da fazenda entre 15 e 25/10 e 11 e 20/12 de 2014 por Ribeiro (2015) e 

colaboradores. 

 

3.4. Análises Estatísticas 

 

Para verificar a efetividade da amostragem e para estimar a distribuição assintótica da 

participação das espécies de aves nos eventos de mobbing na área de estudo, foi criada uma 

curva de acumulação de espécies usando o Software EstimateS 9.1 (Colwell 2013). 

Os estimadores assintóticos usam a informação em uma amostra de biodiversidade para 

estimar o número de espécies que não foi detectada na comunidade durante o período de 

amostragem (Gotelli 2009). Para criar a curva foi utilizado o estimador de riqueza não 

paramétrico Chao1, o qual leva em consideração a abundância das espécies, fornecendo uma 

estimativa mínima do número de espécies que não foram detectadas, usando a informação de 

frequência de espécies raras para estimar o número de espécies faltantes (Gotelli 2009, 

Provete et al. 2011). Também foram construídas curvas de rarefação de Coleman (Coleman 

1981) que permite estimar o número de espécies esperadas se uma área maior fosse 

amostrada. Essa curva assume que os indivíduos estão distribuídos aleatoriamente entre os 

pontos de amostragem (Colwell 2013). 

Para verificar a existência de diferenças nas proporções de espécies de aves da área de 

estudo e de espécies de aves que participaram do mobbing em relação aos traços funcionais 

(massa corpórea, guilda trófica, estrato de forrageamento, modo de forrageamento) foram 

realizados testes de qui-quadrado. 

Para entender como as áreas manejadas e não manejadas podem afetar a participação no 

comportamento de mobbing, primeiramente, foi realizado o teste de normalidade Shapiro-

Wilk (Shapiro & Wilk 1965), para assegurar a normalidade dos dados, em seguida foi 

aplicado o teste T de Student para verificar o efeito que as áreas manejadas e não manejadas 

tinham sobre o número de espécies e sobre o número de indivíduos que participavam do 

mobbing em cada uma das áreas. Os testes T realizados levaram em conta apenas os pontos 

que estavam inteiramente em áreas manejadas ou em área não manejada; pontos localizados 

no meio de áreas manejadas e não manejadas (cinco pontos no transecto seis e seis pontos no 

transecto sete, Figura 3) foram excluídos das análises.  

Para verificar se há diferenças nas proporções de espécies de aves participantes do 

mobbing entre as áreas não manejadas e manejadas em relação aos traços funcionais (massa 

corpórea, guilda trófica, estrato de forrageamento e modo de forrageamento) também foram 

realizados testes de qui-quadrado. 
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Para avaliar quais traços funcionais agem como variáveis explicativas e se a abundância 

influencia na participação das aves no comportamento de mobbing na área de estudo e nas 

áreas manejadas e não manejadas foi realizada uma seleção de modelo (model selection), 

através do pacote bestglm (McLeod & Xu 2015), presente no software R (R Core 

Development Team 2015). Este pacote usa o algoritmo de busca exaustiva simples para 

modelo linear generalizado (GLM, Generalized Linear Model) e a função Regsubsets 

(Lumley & Miller 2004) do pacote leaps (Lumley & Lumley 2004) para encontrar os modelos 

GLM com menores soma dos quadrados ou desvios (McLeod & Xu 2010). Em um GLM 

assume-se que cada resultado da variável dependente seja gerado a partir de um conjunto de 

diferentes variáveis independentes. Foi utilizado um GLM baseado na distribuição binomial 

(presença-ausência) para as análises (Provete et al. 2011). A função regsubsets é utilizada 

para encontrar os modelos GLMs com menor soma dos quadrados ou desvios do tamanho 

(McLeod & Xu 2010). As funções utilizadas para a seleção de modelos fazem parte do 

software R (R Core Development Team 2015). O critério de informação Bayesiano (BIC) 

(Schwarz 1978) foi o critério de informação utilizado na seleção de modelos, onde modelos 

com os menores BIC são considerados modelos mais apropriados (McLeod & Xu 2010).  

Para executar a seleção de modelos, a participação das aves no comportamento de 

mobbing em toda a área de estudo, nas áreas manejadas e nas áreas não manejadas foi usada 

como variável resposta, ou variável dependente, e os traços funcionais e a abundância foram 

usados como as variáveis explanatórias ou variáveis independentes. Um traço funcional foi 

considerado como uma boa variável explanatória quando seu nível de significância for ≤ 0.05.  

Todas as análises estatísticas foram feitos através do software R (R Core Development 

Team 2015) e os gráficos a partir do pacote ggplot2 (Wickham 2009), também presente no 

software R. 

 

3.5. Estrutura Filogenética  

 

Para verificar a presença de sinal filogenético na participação no mobbing entre a comunidade 

de aves da Fazenda Pau D’Arco, ou seja, verificar se a presença do comportamento de 

mobbing está relacionada com a relação das espécies na filogenia, em primeiro lugar foi 

criada uma matriz de atributo para as espécies. Nessa matriz, as espécies participantes do 

mobbing, receberam valores correspondentes à frequência de ocorrência das espécies durante 

os experimentos (número de pontos nos qual determinada espécie foi registrada), variando de 

0 (espécies que não participaram dos eventos de mobbing) a 111. Além da matriz, foi 

construída uma árvore filogenética para as espécies registradas na área de estudo, onde se 
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destacou as espécies que foram observadas respondendo aos experimentos de playback e 

participando do comportamento de mobbing (Figura 9). 

A árvore utilizada foi construída a partir de 1000 árvores filogenéticas obtidas através 

do website http://birdtree.org/ (Jetz et al. 2012), que usa os backbones de  Ericson et al. 

(2006) e Hackett et al. (2008). As 1000 árvores foram então importadas no software Mesquite 

Versão 3.03 (Maddison et al. 2008) para construir uma única árvore de consenso (Majority-

Rule Consensus Tree). A árvore resultante foi editada através do software FigTree v1.4.2 

(Rambaut 2009). 

Para verificar a presença de sinal filogenético entre as espécies participantes do 

mobbing foi calculado o valor de Lambda de Pagel (Pagel 1999, Freckleton et al. 2002) e da 

estatística K de Blomberg (Blomberg et al. 2003) usando a função phylosig no pacote 

phytools (Revell 2012) presente no software R (R Core Development Team 2015). O método 

λ de Pagel (Lambda de Pagel) compara a similaridade entre as espécies a partir do modelo 

Browniano, respostas com valores de λ próximos de 0, significam ausência de sinal 

filogenético; valores de λ próximos de 1 representam um modelo Browniano (espécies 

evoluindo aleatoriamente); enquanto que valores maiores do que 1 representam, a presença de 

sinal filogenético (Frecketon et al. 2002). O método da estatística K (Blomberg et al. 2003) 

compara o grau de similaridade entre as espécies com expectativas a partir do modelo 

Browniano e a filogenia, é uma métrica baseada no movimento Browniano da força do sinal 

filogenético. A significância estatística de K é estimada permutando valores dos traits 

(valores das frequências de participação no mobbing) através das extremidades da árvore 

filogenética (Kembel et al. 2010). Respostas com valores de K menores que 1 representam a 

evolução esperada pelo modelo Browniano e valores maiores que 1 representam espécies 

mais aparentadas do que o esperado pelo modelo browniano, e portanto, a presença de sinal 

filogenético (Blomberg et al. 2003). 

 

3.6. Análises de Rede 

 

Para visualizar as relações interespecíficas em áreas manejadas e não manejadas foram 

construídas redes sociais (networks) visando verificar se tanto as interações que levam as 

espécies a participarem do mobbing, como as interações de co-ocorrência das espécies 

participantes (espécies que tendem a participar juntas do comportamento) eram modificadas 

pelo manejo ambiental.  

Uma rede é formada por uma série de nós conectados por linhas, as quais representam a 

forma de relacionamento entre os nós (Farine & Whitehead 2015). Neste trabalho, cada nó, 
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representa uma espécie participante do comportamento de mobbing e as linhas representam as 

interações/associações entre essas espécies. 

Foram construídos dois tipos de rede: i) de participação e ii) de co-ocorrência. A rede de 

participação foi construída para compreender quais espécies são mais presentes e quais 

espécies lideram as ocorrências no comportamento de mobbing. Para construir esta rede, 

foram utilizados os dados de ordem de chegada de todos os indivíduos nos pontos de 

amostragem nas áreas manejadas e áreas não manejadas. A rede de co-ocorrência, foi baseada 

na co-ocorrência das espécies em cada ponto de amostragem (espécies que tendiam a aparecer 

juntas nos eventos de mobbing), a qual é utilizada para construir padrões de co-ocorrência nas 

redes e verificar se as relações interespecíficas entre as espécies registradas no mobbing são 

alteradas nas áreas manejadas e não manejadas. As redes foram criadas a partir de scripts 

feitos no software R (R Core Development Team 2015) (Apêndice C). 

Para analisar as interações nas redes de participação foi utilizada a medida de grau 

(degree), que representa o número de conexões entre as diferentes espécies (Proulx et al. 

2005). O grau é uma medida binária (presença/ausência) de interações entre as espécies. Em 

redes direcionais (quando uma interação parte de um elemento da rede para outro) a medida 

de grau pode ser dividida em in-degree e out-degree, representando o número de entradas e 

saídas das linhas em cada nó respectivamente (Farine & Whitehead 2015). Nas redes de 

participação no mobbing, a métrica de in-degree conta quantas vezes uma espécie foi seguida 

por outra, estabelecendo assim as espécies que lideram o comportamento, enquanto a métrica 

de out-degree conta quantas vezes uma espécies segue outra espécies, as espécies seguidoras. 

Para a construção das redes de participação foram consideradas tanto as respostas 

interespecíficas como as respostas intraespecíficas, incluindo nas redes indivíduos que 

seguiam membros da mesma espécie.  

Para a construção das redes de co-ocorrência foi utilizado o grau ponderado (weighted 

degree). Esta métrica representa a soma de todos os pesos das linhas conectadas a um nó, 

identificando tanto o número, como a frequência das interações interespecíficas das espécies 

dentro da rede (Mokross et al. 2014). Nas redes de co-ocorrência, o grau ponderado indica as 

espécies que mais co-ocorrem nos eventos de mobbing e a força da interação entre elas. As 

métricas, visualização, e edição das redes foram calculadas/realizadas no Programa Gephi 

(Gephi Consortium 2014).  
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Experimentos de Playback 

 

Os 115 experimentos de playback na Fazenda Pau d’Arco atraíram um total de 2.052 

indivíduos de 72 diferentes espécies de aves (pertencentes a 6 Ordens e 20 Famílias), o que 

representa 49,7% do total de espécies conhecidas para a área (145 espécies) (Apêndice B).  

A grande maioria das espécies (62 espécies) e dos indivíduos (1871) participantes do 

mobbing pertenceu à Ordem Passeriformes representando ~86% das espécies e ~92% dos 

indivíduos. Dentro dessa Ordem, a Família Tyrannidae foi a mais representada com 26% das 

espécies (19) e ~47% dos indivíduos (904). Estes valores foram seguidos pelas famílias 

Thraupidae (~8% das espécies e ~13% dos indivíduos), Cardinalidae (~3% das espécies e 

~8% dos indivíduos ), e Thamnophilidae (11% das espécies e ~7% dos indivíduos) (Tabela 

2). As espécies mais registradas nos experimentos foram Phaeomyias murina (441 indivíduos, 

~22% dos registros), seguida por Cyanoloxia brissonii (157 indivíduos, ~8% dos registros) e 

Tangara cayana (136 indivíduos, ~7% dos registros). Aproximadamente 6% das aves que 

responderam ao playback não foram identificados no nível de espécie, devido a questões de 

luminosidade no local e ao fato de alguns indivíduos se movimentarem de forma muito rápida 

o que dificultava a identificação: 59 dos indivíduos só foram identificados em nível de família 

(Trochilidae sp.) ou gênero (Elaenia sp. e Turdus sp.) e 72 indivíduos não foram identificados 

(Tabela 2). 

Das espécies identificadas, um total de 760 indivíduos, de 58 diferentes espécies, foi 

registrado nas áreas não manejadas, enquanto que nas áreas manejadas foram registrados 964 

indivíduos, de 47 espécies (Tabela 2).  

As curvas de acumulação de espécies produzidas a partir do número de indivíduos 

registrados nos pontos de amostragem, não atingiu assíntota, apesar disso, é possível notar 

que a mesma apresenta tendência a estabilizar. O estimador Chao 1 apresentou estimativa 

média superior as observadas em campo, com valor médio de 102,07 espécies, 45% acima do 

valor observado nos experimentos de campo (Figura 4).  
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Figura 4. Curva de acumulação das aves participantes dos experimentos de mobbing nos 115 pontos de 

amostragem. 
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Tabela 2. Lista das espécies de aves atraídas nos experimentos de mobbing na Fazenda Pau d’Arco, entre os dias 24/03 e 02/04 de 2015. Ordem taxonômica e classificação 

seguem o CBRO (2015). Em parênteses estão os números de pontos em que cada espécie foi registrada. 

Táxon Massa (g)¹ Guilda trófica² 
Modo de 

forrageamento³ 

Estrato de 

forrageamento⁴ 
Nº de 

Ind. 

Nº de Ind.  

Área Não 

Manejada 

Nº de Ind.  

Área 

Manejada 

        

CUCULIFORMES 
       

Cuculidae 

    
   

Coccyzus melacoryphus 51.75 Insetívoro Caçador Dossel 1 (1) 05 05  

        

APODIFORMES 
       

Trochilidae 
       

Chrysolampis mosquitus 3.5 Nectarívoro Sond. em flores Sub-bosque 24 (18) 11(9) 9(7) 

Chlorostilbon lucidus 2.75 Nectarívoro Sond. em flores Sub-bosque 46 (32) 17(14) 23(16) 

Amazilia fimbriata 3.8 Nectarívoro Sond. em flores Sub-bosque 12 (10) 6(6) 2(2) 

        

TROGONIFORMES 
       

Trogonidae 

    
   

Trogon curucui 54.5 Insetívoro/frugívoro Caçador Dossel 1 (1) 1(1) 0 

        

PICIFORMES 
       

Picidae 

    
   

Picumnus fulvescens  9.5 * Insetívoro Perfuradores Dossel 1 (1) 1 (1) 0 

Veniliornis passerinus 24.6 * Insetívoro Perfuradores Dossel 1 (1) 1(1) 0 

Piculus chrysochloros 53.6 Insetívoro Perfuradores Dossel 3 (3) 3(3) 0 

Celeus ochraceus  137.5 * Insetívoro/frugívoro* Perfuradores Dossel 1 (1) 1(1) 0 

        

PSITTACIFORMES 
       

Psittacidae 

    
   

Eupsittula cactorum 63.66 Frugívoro Pred. de frutos Dossel 1 (1) 1(1) 0 

        

PASSERIFORMES 
       

Thamnophilidae 
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Myrmorchilus strigilatus 20.4 Insetívoro Catador Sub-bosque 14 (14) 6 (6) 7 (7) 

Formicivora melanogaster 9.5 Insetívoro Catador Sub-bosque 9 (8) 4 (3) 4 (4) 

Herpsilochmus sellowi 8.68 Insetívoro Catador Dossel 42 (33) 17 (15) 23 (16) 

Sakesphorus cristatus 16 Insetívoro Catador Sub-bosque 17 (16) 9 (8) 8 (8) 

Thamnophilus capistratus 25.6 Insetívoro Caçador Dossel 5 (3) 0 4 (2) 

Thamnophilus torquatus 19 Insetívoro Catador Sub-bosque 5 (4) 0 0 

Thamnophilus pelzelni 17.66 Insetívoro Catador Sub-bosque 45 (33) 34 (25) 9 (6) 

Taraba major 50.31 Omnívoro Caçador Sub-bosque 1  0 1 (1) 

Scleruridae 

    
   

Sclerurus cearensis 29.33 Insetívoro Catador Sub-bosque 1 1 (1) 0 

Dendrocolaptidae 

    
   

Sittasomus griseicapillus 11.75 Caçador Sond. em madeira Dossel 1 1 (1) 0 

Campylorhamphus trochilirostris 40.16 Caçador Sond. em madeira Dossel 5 (5) 5 (5) 0 

Furnariidae 

    
   

Megaxenops parnaguae 23 Insetívoro Catador Sub-bosque 15 (13) 9 (9) 6 (4) 

Phacellodomus rufifrons 21.37 Insetívoro Catador Dossel 5 (4) 0 2 (2) 

Synallaxis hellmayri 22.25 Insetívoro Catador Sub-bosque 16 (14) 6 (5) 9 (8) 

Synallaxis frontalis 12.25 Insetívoro Catador Sub-bosque 4 (4) 3 (3) 0 

Synallaxis scutata 12 Insetívoro Catador Sub-bosque 2 (2) 2 (2) 0 

Cranioleuca semicinerea 13.91 Insetívoro Catador Dossel 5 (5) 4 (4) 0 

Pipridae 

    
   

Neopelma pallescens 16.92 Insetívoro Catador Sub-bosque 27 (22) 24 (20) 1 (1) 

Rhynchocyclidae 

    
   

Tolmomyias flaviventris 11.2 Insetívoro Catador Dossel 13 (11) 11 (9) 1 (1) 

Todirostrum cinereum 5.25 Insetívoro Catador Dossel 13 (11) 5 (5) 7 (6) 

Hemitriccus margaritaceiventer 6.9 Insetívoro Catador Sub-bosque 15 (15) 11 (11) 3 (3) 

Tyrannidae 

    
   

Euscarthmus meloryphus 6.9 Insetívoro Catador Sub-bosque 
102 

(44) 
5 (4) 88 (36) 

Camptostoma obsoletum 6.25 Insetívoro Caç. de espreita Sub-bosque 27 (23) 9 (8) 16 (13) 

Elaenia flavogaster 21.55 Insetívoro/frugívoro Catador Dossel 1 0 1 (1) 

Elaenia spectabilis 18.35 Frugívoro Catador Dossel 33 (26) 13 (12) 18 (13) 

Elaenia chilensis 15.15 Insetívoro/frugívoro Catador Dossel 61 (39) 15  (14) 44 (24) 
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Elaenia cristata 16.64 Insetívoro/frugívoro Catador Dossel 8 (5) 7 (4) 1 (1) 

Myiopagis viridicata 11.05 Insetívoro Catador Dossel 37 (23) 30 (17) 5 (4) 

Phaeomyias murina 9.35 Insetívoro/frugívoro Catador Sub-bosque 
444 

(111) 
172 (57) 222 (47) 

Phyllomyias fasciatus 9 Insetívoro Catador Dossel 1 1 (1) 0 

Myiarchus swainsoni 20.5 Insetívoro/frugívoro Caç. de espreita Dossel 2 (2) 2 (2) 0 

Casiornis fuscus 17.75 Insetívoro Catador Dossel 5 (4) 5 (5) 0 

Myiodynastes maculatus 45.66 Insetívoro/frugívoro Caç. de espreita Dossel 2 (2) 2 (2) 0 

Megarynchus pitangua 57 Omnívoro* Ca.de espreita Dossel 1 05 05 

Myiozetetes similis 23.25 Insetívoro/frugívoro Caç. de espreita Dossel 2 (1) 2 (2) 0 

Tyrannus melancholicus 31.85 Insetívoro Caç. de espreita Dossel 85 (58) 29 (20) 52 (35) 

Empidonomus varius 23.5 Insetívoro/frugívoro Caç. de espreita Dossel 25 (18( 16 (13) 3 (3) 

Myiophobus fasciatus 9.75 Insetívoro Catador Sub-bosque 45 (29) 10 (6) 32 (21) 

Sublegatus modestus 9.4 Insetívoro Catador Dossel 1 0 1 (1) 

Cnemotriccus fuscatus 11.8 Insetívoro Catador Sub-bosque 22 (17) 18 (13) 3 (3) 

Vireonidae 

    
   

Cyclarhis gujanensis 23.45 Insetívoro Caçador Dossel 7 (6) 3 (3) 4 (4) 

Hylophilus amaurocephalus 8.57 Insetívoro/frugívoro Caçador Sub-bosque 31 (23) 6 (5) 23 (16) 

Corvidae 

    
   

Cyanocorax cyanopogon 110.42 Insetívoro/Frugívoro Caçador Dossel 2 (1) 2 (2) 0 

Troglodytidae 

    
   

Troglodytes musculus 10.75 Insetívoro Caçador Sub-bosque 6 (6) 2 (2) 3 (3) 

Cantorchilus longirostris 17.35 Insetívoro Caçador Sub-bosque 77 (49) 35 (28) 38 (20) 

Polioptilidae 

    
   

Polioptila plumbea 6.1 Insetívoro Catador Dossel 66 (45) 23 (18) 40 (26) 

Turdidae 

    
   

Turdus leucomelas 57.55 Insetívoro/frugívoro Caçador Sub-bosque 6 (6) 2 (2) 4 (4) 

Turdus amaurochalinus 55.5 Insetívoro/frugívoro Caçador Sub-bosque 1 1 (1) 0 

Passerellidae 

    
   

Zonotrichia capensis 18.2 Granívoro Pred. de sementes Sub-bosque 1 0 1 (1) 

Arremon taciturnus 25.05 Granívoro Pred. de sementes Sub-bosque 2 (2) 2 (2) 0 

Parulidae 

    
   

Myiothlypis flaveola 12.22 Insetívoro Catador Sub-bosque 5 (5) 5 (5) 0 
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Cardinalidae 
       

Cyanoloxia brissonii 20.5 Granívoro Pred. de sementes Sub-bosque 
157 

(79) 
50 (34) 87 (38) 

Thraupidae 

    
   

Schistochlamys ruficapillus 29.28 Insetívoro/frugívoro Pred. de frutos Dossel 68 (48) 20 (16) 45 (29) 

Tangara cayana 20.2 Insetívoro/frugívoro Pred. de frutos Dossel 
139 

(66) 
46 (26) 80 (35) 

Volatinia jacarina 9.74 Granívoro Pred. de sementes Sub-bosque 3 (3) 0 1 (1) 

Coriphosphingus pileatus 15.05 Granívoro Pred. de sementes Sub-bosque 39 (26) 11(8) 28 (16) 

Dacnis cayana 13.88 Insetívoro/frugívoro Pred. de frutos Dossel 20 (15) 18 (13) 0 

Coereba flaveola 9.2 Omnívoro Pred. de frutos Dossel 1 0 1 (1) 

Sporophila albogularis 9.86 Granívoro Pred. de sementes Sub-bosque 1 0 1 (1) 

Saltator similis  45 * Insetívoro/frugívoro Caçador Dossel 1 0 1 (1) 

Thlypopsis sordida 13.5 Insetívoro/frugívoro Pred. de frutos Sub-bosque 1 0 1 (1) 

Fringillidae 

    
   

Euphonia chlorotica 9.9 Caçador Pred. de frutos Dossel 13 (11) 12 (9) 1 (1) 

        

Não Identificados 

    
   

Trochilidae sp. 
    

3 (3) 
 

0 

Elaenia sp. 
    

55 (40) 
 

0 

Turdus sp. 
    

1 
 

0 

o.v.n.i. 
    

72 (47) 
 

0 

                

¹ Dados médios obtidos a partir de consulta à Coleção de aves da UFPE, complementados por dados da literatura (Del Hoyo et al. 2015) nas medidas com “*”. 

²’⁴ A classificação de Guilda trófica e estrato arbóreo foi montada a partir de conhecimento de campo dos observadores e a  partir das informações de dieta presentes  nas 

etiquetas de identificação dos espécimes da Coleção de Aves da UFPE, para as aves que não possuíam informação na coleção os dados foram complementados pela literatura 

(Del Hoyo et al. 2015) nas informações com “*”. 

³ Dados obtidos a partir da classificação de guilda trófica e de dados disponíveis na literatura (Del Hoyo et al. 2015). Abreviaturas: Caç. de espreita (Caçadores de Espreita), 

Pred. de frutos (Predadores de Frutos), Pred. de sementes (Predadores de Sementes), Sond. em flores (Sondagem em flores), Sond. em madeira.(Sondagem em Madeira). 

5
 Espécies registradas no meio de áreas manejadas e não manejadas.
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4.1.1. Traços Funcionais 

 

Massa corpórea 

A massa das espécies participantes no mobbing variou entre 2,75g (Chlorostilbon lucidus) e 

137,5g (Celeus flavescens); espécies com pesos maiores não foram atraídas pelos 

experimentos. Das espécies participantes, 22 possuíam massa entre 10-20g (30,55% das 

espécies participantes), 20 espécies tinham massa entre 1-10g (27,77% das espécies 

participantes do mobbing), e 16 possuíam massa entre 20-30g (22,22% das espécies 

registradas participando do mobbing) (Figura 5a). A massa corpórea das espécies registradas 

na área de estudo foi bem diversa, variando de 2,75g (Chlorostilbon lucidus) a 1520g 

(Coragyps atratus) (Figura 5b).  A proporção das massas das aves foi diferente nos 

experimentos de mobbing e nos resultados que incluem todas as aves da área de estudo 

(X²=15,603, df=7, p=0,02901). 

 

Figura 5. Massa corpórea das espécies registradas nos experimentos de mobbing (a) e na área de estudo (b). 

Houve diferenças significativas nas proporções das categorias quando estas foram comparadas. 

(a) 

(b) 
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Guildas tróficas 

A maior parte das espécies registradas nos experimentos foram aves insetívoras (38 espécies, 

~53% das espécies registradas) seguida por insetívoros/frugívoros (20 espécies, 28% das 

espécies registradas), e pelos granívoros (6 espécies, 8% das espécies registradas) (Figura 6a). 

As proporções de aves pertencentes às diferentes guildas tróficas não foi diferente nos 

experimentos de mobbing quando comparadas aos resultados que incluem toda a assembleia 

de aves (Figura 6b) (X²=8,8697, df=6, p=0,181). 

 

Figura 6. Distribuição no número de espécies registradas nos eventos de mobbing (a) e na área de estudo (b) em 

relação à Guilda Trófica. Abreviaturas: Carn. (Carnívoros), Fru. (Frugívoros), Gran. (Granívoros), Ins. 

(Insetívoros), Ins./Fru. (Insetívoros/Frugívoros), Nect. (Nectarívoros), Omn. (Omnívoros). 

 

(a) 

(b) 
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Estrato de forrageamento 

As aves registradas nos experimentos são principalmente aves de dossel (38 espécies, cerca de 

53% do total de espécies para a área de estudo), e de sub-bosque (32 espécies, cerca de ~44% 

do total de espécies) (Figura 7a). Não foram registradas nos experimentos aves que 

forrageiam no ar e nem aves de solo. As proporções de aves pertencentes aos diferentes 

estratos arbóreos foram diferentes nos experimentos de mobbing quando comparados aos 

resultados que incluem toda a comunidade de aves (Figura 7b) (X²=13,285, df=3, p=0,00406). 

 

Figura 7. Distribuição do número de espécies registradas nos experimentos de mobbing (a) e na área de estudo 

(b) em relação ao estrato de forrageamento.  

 

 

 

 

 

 

(a) 

(b) 
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Modo de forrageamento 

A maior parte das espécies registradas nos experimentos de mobbing foram classificadas 

como catadoras (33 espécies, ~46% do total de espécies), seguida por 11 espécies caçadoras, 

(~15% do total) e por 7 espécies predadoras de frutos (~10% do total) (Figura 8a). As 

proporções de aves pertencentes aos diferentes modos de forrageamento nos experimentos de 

mobbing não foram diferentes das proporções em toda a assembleia de aves (Figura 8b) 

(X²=16,856, df=10, p=0,0776). 

 

Figura 8. Distribuição do número de espécies registradas nos experimentos de mobbing (a) e na área de estudo 

(b) de acordo com o modo de forrageamento. Abreviaturas: Caç. (Caçadores), Caç.Espr. (Caçadores de 

Espreita), Cat. (Catadores), Necr. (Necrófagos), Perf. (Perfuradores), Pred.Fru. (Predadores de Frutos), 

Pred.Sem. (Predadores de Sementes), Sond.Chão (Sondagem no Chão), Sond.Flor (Sondagem em flores), 

Sond.Mad. (Sondagem em Madeira). 

 

(a) 

(b) 
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4.2. Estrutura Filogenética 

 

Não foi encontrada a presença de sinal filogenético em nenhum dos métodos utilizados, 

portanto, a participação no mobbing para as aves presentes na área de estudo não está 

estruturada filogeneticamente. O grau de similaridade filogenética entre as espécies medido 

através do valor de λ de Pagel (Lambda de Pagel) (Pagel 1999) apresentou resultados um 

pouco acima de 0, mas bem abaixo de 1 (λ=0,00006610696, p=1), assim como o valor obtido 

pela estatística K de Blomberg (K=0,2724829, p=0,303).  

 

Figura 9. Árvore Filogenética de consenso (Majority-Rule Consensus, obtida a partir de 1000 réplicas obtidas de 

www.birdtree.org,ver  Materiais e Métodos ) das espécies de aves registradas na área de estudo e as espécies 

registradas nos experimentos de playback (em vermelho).  
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4.3. Efeito do Manejo Florestal Sobre a Participação no Mobbing 

 

4.3.1. Áreas manejadas e a participação no mobbing 

 

Um total de 760 indivíduos de 58 diferentes espécies foi registrado na área não manejada, e 

964 indivíduos de 47 espécies foram registrados nas áreas manejadas. Foram registradas 8,94 

espécies/ponto nas áreas não manejadas (± 2,67) e 10,3 espécies/ponto nas áreas manejadas (± 

2,92). Foram registrados 13,57 indivíduos/ponto nas áreas não manejadas (± 4,25) e 20,08 

indivíduos/ponto nas áreas manejadas (± 6,28).  

O número de espécies registradas por ponto nas áreas manejadas foi maior do que nas 

áreas não manejadas (teste t para espécies; t(115)=-2.4695, p=0.0153) (Figura 10), o número de 

indivíduos não mostrou valores muito significativos para as duas diferentes áreas (teste t para 

indivíduos; t(115)=1.9285, p=0.0550) (Figura 11). 

 

Figura 10. Riqueza de espécies das aves participantes do mobbing nas áreas não manejadas e manejadas por 

ponto de amostragem.  
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Figura 11. Número de indivíduos participantes do mobbing nas áreas não manejadas e manejadas. 

 

As curvas de rarefação de Coleman produzidas (rarefação para as áreas não manejadas e 

rarefação para as áreas manejadas) apresentaram estimativas de riqueza diferentes entre as 

áreas manejadas e não manejadas (Figura 12).  

 

 
Figura 12. Curvas de rarefação de Coleman obtidas para áreas não manejadas e áreas manejadas. 

  
 
 
 

0

20

40

60

80

100

120

1 11 21 31 41 51

N
ú

m
e

ro
 d

e
 E

sp
é

ci
e

s 

Número de Pontos 

Rarefação Áreas Não
Manejadas

Rarefação Áreas
Manejadas



41 
 

4.3.2. Traços funcionais no manejo florestal 

 

Massa corpórea 

Nas áreas não manejadas foram encontradas espécies com massa corpórea acima de 70g 

participando do mobbing, nas áreas manejadas indivíduos com menor massa corpórea foram 

mais registradas. A proporção das massas das aves não foi diferente para as duas diferentes 

áreas (X²=3,4647, df = 5, p= 0,6287). 

Guildas tróficas 

As proporções de aves pertencentes às diferentes guildas tróficas foram diferentes nas áreas 

não manejadas quando comparadas as áreas manejadas (X²= 62,209, df = 5, p= 4,245e-12). 

 

Estrato de forrageamento 

As proporções de aves pertencentes aos diferentes estratos arbóreos não foram diferentes nos 

experimentos realizados nas áreas não manejadas quando comparados aos realizados em áreas 

já manejadas (X²=0,54634, df = 1, p = 0,4598). 

 

Modo de forrageamento 

As proporções de aves pertencentes aos diferentes modos de forrageamento não foi diferente 

nas áreas não manejadas quando comparados aos resultados das áreas manejadas (X²= 6,946, 

df = 7, p = 0,4345). 

4.3.3. Seleção de modelos 

 

A seleção de modelos indicou que para a área de estudo o estrato de forrageamento (bestglm, 

p=1.41E-08), a abundância (bestglm, p=7.08E-07) e as áreas manejadas (bestglm, p=0.00114) 

foram variáveis preditores para a participação no mobbing. Para as áreas não manejadas, a 

abundância das espécies na área de estudo (bestglm, p=1.06E-09), e os traços funcionais: 

massa corpórea (bestglm, p=1.02E-02) e estrato de forrageamento (bestglm, p=0.00281) 

seriam as melhores variáveis explicativas para a presença das espécies no comportamento de 

mobbing, para as áreas manejadas, apenas a abundância (bestglm, p=1.21E-08) e o traço 

funcional estrato de forrageamento (bestglm, p=3.12E-06) foram significativos, a massa 

corpórea foi uma variável selecionada pela seleção de modelos, mas, não apresentou valores 

significativos (bestglm, p=0.283) (Tabela 3).  
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Tabela 3. Resultados obtidos para a seleção de modelos. Os menores valores de BIC representam as melhores 

associações entre as variáveis explicativas para o comportamento de mobbing. 

Seleção de Modelos para a Área de Estudo 

BIC      

Best Model:      

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

Estrato 3 7.388 2.463 15.13 1.42E-08 

Abundância 1 4.396 4.396 27.01 7.08E-07 

Áreas Manejadas 1 1.797 1.797 11.04 0.00114 

Residuals 139 22.626 0.163   

Seleção de Modelos para as Áreas Não Manejadas 

BIC 

     Best Model: 

    
 

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

Abundância 1 7.33 7.33 42.838 1.06E-09 

Massa 1 1.162 1.162 6.792 1.02E-02 

Estrato 3 2.524 0.841 4.916 0.00281 

Residuals 139 23.784 0.171 
  

Seleção de Modelos para as Áreas Manejadas 

BIC 

     Best Model: 

    
 

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

Estrato 3 4.774 1.591 10.428 3.12E-06 

Massa 1 0.177 0.177 1.162 0.283 

Abundância 1 5.603 5.603 36.72 1.21E-08 

Residuals 139 21.211 0.153 
  

      

      

4.4. Redes Sociais 

 

O manejo florestal afetou as métricas de grau (interação entre as espécies) e grau ponderado 

(frequência das interações) e consequentemente a estrutura das redes interespecíficas. Um 

maior número de espécies participou do comportamento de mobbing e uma maior frequência 

de associações interespecíficas entre as espécies foi identificada na rede de participação das 

áreas não manejadas (Figura 13a), quando em comparação às redes das áreas manejadas. 

Nelas, menos espécies foram registradas participando do mobbing e as associações 

interespecíficas mais fortes foram restritas a poucas espécies (Figura 13b). 

A medida de grau conta o número de interações/conexões entre diferentes nós, ou seja, 

nas redes de participação, essa métrica demonstrou com quantos elementos uma determinada 

espécie interagiu, espécie com alto número de grau podem ser consideradas as espécies mais 
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bem conectadas em uma rede (Croft et al. 2008). Essa medida obteve valores diferentes nas 

áreas não manejadas e áreas manejadas (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Espécies com os maiores valores de grau nas áreas não manejadas e áreas manejadas. 

Área não manejada Área manejada 

Espécie 
Número de 

interações (grau) 
Espécie 

Número de 

interações 

(grau) 

Phaeomyias murina 78 Phaeomyias murina 53 

Cyanoloxia brissonii 41 Euscarthmus meloryphus 46 

Thamnophilus pelzelni 37 Cyanoloxia brissonii 43 

Tangara cayana 36 Tangara cayana 40 

Cantorchilus longirostris 34 Polioptila plumbea 37 

Neopelma pallescens 28 Schistochlamys ruficapillus 35 

 

Os valores de in-degree (indicador de espécies líder), também foram diferentes para as 

áreas não manejadas e manejadas (Tabela 5). Nos gráficos de rede, os valores de in-degree 

são mostrados como linhas entrando em um nó. Para as redes de participação os maiores 

valores de in-degree indicam as espécies que mais foram seguidas durante os eventos de 

mobbing, essa métrica identifica, portanto, quais são as espécies líderes do comportamento. 

Tanto nas áreas não manejadas como nas áreas manejadas, Phaeomyias murina foi a espécie 

mais seguida, com um total de 38 seguidores na área não manejada, superando até mesmo a 

espécie-alvo do mobbing, Glaucidium brasilianum (que apresentou um total de 30 espécies 

seguidoras, ou seja, participando do mobbing diretamente por conta do estimulo apresentado), 

e 27 seguidores nas áreas manejadas onde também superou a espécie-alvo (que apresentou 20 

seguidores diretos). 

 

Tabela 5. Espécies com os maiores valores de in-degree para as áreas não manejadas e manejadas. 

Área não manejada Área manejada 

Espécie in-degree Espécie in-degree 

Phaeomyias murina 38 Phaeomyias murina 27 

Thamnophilus pelzelni 22 Euscarthmus meloryphus 23 

Tangara cayana 20 Cyanoloxia brissonii 23 

Cyanoloxia brissonii 18 Tangara cayana 19 

Cantorchilus longirostris 18 Polioptila plumbea 19 

Tyrannus melancholicus 14 Tyrannus melancholicus 18 

 

Os valores de out-degree (indicador de espécies seguidoras), também foram diferentes 

para as áreas não manejadas e manejadas (Tabela 6). Nos gráficos de rede, os valores de out-
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degree são mostrados como linhas saindo de um nó. Para as redes de participação os maiores 

valores de out-degree indicam as espécies que mais seguem outras espécies durante os 

eventos de mobbing. Vale salientar que nas contagens de in-degree e out-degree são incluídas 

as espécies que seguem indivíduos intraespecíficos e interespecíficos. 

 

Tabela 6. Espécies com os maiores valores de out-degree para as áreas não manejadas e manejadas. 

Área não manejada Área manejada 

Espécie out-degree Espécie out-degree 

Phaeomyias murina 40 Phaeomyias murina 26 

Cyanoloxia brissonii 23 Euscarthmus meloryphus 23 

Tangara cayana 16 Tangara cayana 21 

Cantorchilus longirostris 16 Cyanoloxia brissonii 20 

Neopelma pallescens 16 Schistochlamys ruficapillus 20 

Myiopagis viridicata 16 Polioptila plumbea 18 

 

Tanto nas áreas não manejadas como nas áreas manejadas, Phaeomyias murina foi a 

espécie que mais seguiu, outras espécies.  
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Figura 13. Redes de participação das espécies em eventos de mobbing em áreas não manejadas (a) e áreas manejadas (b). Diferenças no número de nós indicam a diminuição 

de espécies participantes do mobbing nas áreas manejadas. Nós com cores mais saturadas (vermelho) e com tamanhos maiores indicam um alto valor de grau. A espessura e 

coloração das setas interligando cada nó está relacionada com o número de interações entre as espécies; setas com cores mais saturadas e com espessura maior representam 

um maior número de interações entre as espécies relacionadas. 

(a) Áreas não manejadas (b) Áreas manejadas 
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As redes construídas com base nas taxas de co-ocorrência entre as espécies participantes 

do mobbing mostraram que nas áreas não manejadas são encontradas um maior número de 

espécies com alta taxa de co-ocorrência em eventos de mobbing do que em áreas manejadas.  

O número de interações entre as espécies mais co-ocorrentes também foi modificado 

conforme as áreas. Nas áreas ainda não manejadas o numero de interações é mais bem 

distribuído entre todas as espécies participantes do mobbing (Figura 14a), enquanto que a rede 

formada para as aves registradas nas áreas manejadas mostrou interações frequentes mais 

restritas a determinadas espécies, ou seja, poucas espécies exibem um maior número de 

interações (Figura14b). Isso pode ser comprovado pelos diferentes valores obtidos na métrica 

de grau ponderado (espécies com maiores números e frequências de interações) quando as 

duas áreas são comparadas (Tabela 7). Para as áreas manejadas os valores do grau ponderado 

foram aproximadamente o dobro apesar do menor número de pontos amostrados nessa área, o 

maior número de interações foi restrito a poucas espécies (Tabela 7).  

 

Tabela 7. Espécies com maiores valores de grau ponderado para as áreas não manejadas e manejadas. 

Área não manejada Área manejada 

Espécie Grau ponderado Espécie Grau ponderado 

Phaeomyias murina 899 Phaeomyias murina 1678 

Cyanoloxia brissonii 327 Euscarthmus meloryphus 848 

Tangara cayana 308 Cyanoloxia brissonii 794 

Thamnophilus pelzelni 249 Tangara cayana 787 

Cantorchilus longirostris 242 Schistochlamys ruficapillus 503 

Tyrannus melancholicus 184 Tyrannus melancholicus 492 

 

As espécies que mais frequentemente co-ocorrem e interagem nas áreas não manejadas 

são Phaeomyias murina, Cyanoloxia brissonii e Tangara cayana, enquanto nas áreas 

manejadas são Phaeomyias murina, Euscarthmus meloryphus e Cyanoloxia brissonii.  
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Figura 14. Redes de co-ocorrência das espécies em eventos de mobbing em áreas não manejadas (a) e áreas manejadas (b). Diferenças no número de nós indicam a 

diminuição de espécies participantes do mobbing nas áreas já manejadas. Nós com cores mais saturadas (vermelho) e com tamanhos maiores indicam um alto valor de grau 

ponderado. A espessura e coloração das setas interligando cada nó estão relacionadas com a frequência de interações entre as espécies, setas com cores mais saturadas e com 

espessura maior representam uma maior frequência de interações entre as espécies relacionadas. Na rede de co-ocorrência da área não manejada (a) é possível visualizar um 

maior número de interações entre um maior número de espécies (setas mais vermelhas e com espessura maior interligando um maior número de espécies), enquanto na rede 

da área manejada é possível perceber que as interações mais fortes estão restritas a um menor número de espécies (setas mais vermelhas e com espessura maior interligando 

um menor número de espécies). 

a) Áreas não manejadas 
b) Áreas manejadas 
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A análise de grau ponderado para as redes de co-ocorrência revelou quais interações 

entre espécies eram mais importantes, ou seja, quais espécies seriam mais propensas a 

participar juntamente em eventos de mobbing. Para as áreas não manejadas, as redes 

apresentaram pesos das interações variando de 1 a 84. Para essas áreas o par de interações co-

ocorrentes mais comum foi entre as espécies Cyanoloxia brissonii e Phaeomyias murina que 

apresentaram interações com valores  máximos de peso (100% das interações); o segundo par 

de espécies mais co-ocorrente foi Phaeomyias murina e Tangara cayana (86% das 

interações), seguido por Myiopagis viridicata e Phaeomyias murina (~65% das interações) 

(Figura 15a). Para as áreas manejadas, as redes apresentaram pesos entre as interações 

variando de 1 a 204, para essas áreas o par de interações (co-ocorrência) mais comuns foi 

entre as espécies Euscarthmus meloryphus e Phaeomyias murina (100% das interações), 

Cyanoloxia brissonii e Phaeomyias murina (99% das interações) e Phaeomyias murina e 

Tangara cayana (~83% das interações) (Figura 15b). 
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Figura 15. Padrões de co-ocorrência das espécies em eventos de mobbing em áreas não manejadas (a) e áreas manejadas (b). As setas em cor amarela indicam as espécies 

mais co-ocorrentes nos eventos de mobbing, a direção das setas indica a relação entre as espécies co-ocorrentes, por exemplo, em a) a co-ocorrência entre Cyanoloxia 

brissonii e  Phaeomyias murina, a co-ocorrência entre Phaeomyias murina e Tangara cayana, a co-ocorrência entre Myiopagis viridicata e Phaeomyias murina; em b) a co-

ocorrência entre Euscarthmus meloryphus e Phaeomyias murina,  a co-ocorrência entre Cyanoloxia brissonii e Phaeomyias murina e a co-ocorrência de Phaeomyias murina e 

Tangara cayana. 

a) Áreas não manejadas 
b) Áreas manejadas 
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5. DISCUSSÃO 

 

Participação nos Eventos de Mobbing na Fazenda Pau d’Arco 

 

Das 72 espécies registradas durante o trabalho, apenas 32 já haviam sido observadas 

praticando o mobbing contra Glaucidium brasilianum nos Neotrópicos (Apêndice A). O 

presente trabalho acrescenta um total de 40 novas espécies e duas novas famílias para a lista 

de espécies conhecidas como praticantes de mobbing nos Neotrópicos. Na atualidade um total 

de 208 diferentes espécies de aves participa do mobbing contra Glaucidium brasilianum.  

A Fazenda Pau d’Arco apresenta uma significativa riqueza de espécies para uma área 

dentro do Domínio da Caatinga, com um total de 145 espécies de aves registradas até o 

momento (Ribeiro 2015). Quase metade dessas espécies (49,7%) participou dos eventos de 

mobbing contra Glaucidium brasilianum sugerindo que essa espécie seja um importante 

predador de aves na fazenda. O estímulo apresentado nos experimentos levou diversas 

espécies a se unirem em um “bando misto de mobbing” com o objetivo de localizar a coruja e 

deter um possível risco de predação, o que poderia beneficiar todas as aves da localidade, se 

este comportamento evitasse a predação de aves no local (Tilgar & Moks 2015).  

Os resultados obtidos a partir do estimador Chao1 e da lista de espécies registradas para 

a área de estudo levam a acreditar que uma maior amostragem na área de estudo poderia levar 

a um aumento de até 45% no número de espécies registradas no mobbing na Fazenda Pau 

d’Arco. A inclusão de diferentes épocas do ano, e de diferentes estações reprodutivas, poderia 

adicionar espécies: i) já conhecidas como praticantes de mobbing em outras áreas, ii) espécies 

que não responderam durante o período de amostragem, e iii) espécies que são conhecidas por 

realizar deslocamentos sazonais na Caatinga (Araujo & Rodrigues 2011, Las-Casas et al. 

2013) e que participam do mobbing contra G. brasilianum em outras regiões. Finalmente, 

amostragens realizadas durante a estação reprodutiva das aves podem também elevar o 

número de registros de indivíduos e espécies nos eventos de mobbing, como sugerido por 

Ficken & Popp (1996), Ostreiher (2003), Doran et al. (2005) e Knapp (2015), que associam 

os eventos de mobbing com a época reprodutiva e a defesa da prole. 

Os experimentos de playback resultaram em 10 registros novos para a fazenda Pau 

D’Arco, em relação aos censos sistematizados realizados por Ribeiro (2015). Foram elas: 

Arremon taciturnus, Coccyzus melacoryphus, Elaenia chilensis, Myiodynastes maculatus, 

Myiopagis viridicata, Piculus chrysochloros, Sporophila albogularis, Sublegatus modestus, 

Thlypopsis sordida e Volatinia jacarina. Estes resultados sugerem que o uso da vocalização 



51 
 

natural de Glaucidium brasilianum em censos pode ser utilizado como uma ferramenta eficaz 

para detectar espécies raras ou espécies com comportamentos crípticos, como já foi sugerido 

por Turcotte & Desrochers (2002), Mitchell & Donovan (2008) e Cunha & Vasconcelos 

(2009). Entretanto, o uso indiscriminado de playback pode elevar o nível de estresse nas aves 

(Cunha & Vasconcelos 2009), e nas próprias corujas residentes nas localidades amostradas. 

 

Importância do mobbing nas comunidades de aves 

 

Os mais de 2000 indivíduos de 72 espécies de aves diferentes registrados nos experimentos de 

playback indicam um importante componente do processo de reconhecimento 

heteroespecifico e reconhecimento de predadores, já que as aves registradas reconheceram e 

responderam à vocalização de espécies interespecíficas e do predador.  A intensidade do 

comportamento de mobbing apresentado também indica a capacidade dos membros da 

comunidade de cooperarem entre si, já que uma maior colaboração leva a maiores chances de 

conduzir o possível predador para fora de determinada área. Desta forma, o comportamento 

de mobbing poderia ser explicado como um comportamento baseado no altruísmo recíproco 

(Krams & Krama 2002). A audição é de grande importância para as aves no reconhecimento 

de predadores (Miller 1952), o reconhecimento interespecifico em eventos de mobbing já vem 

sendo observado em estudos há um bom tempo (Miller 1952, Altmann 1956, Chandler & 

Rose 1988, Ficken & Popp 1996, Hurd 1996). O reconhecimento de chamados 

interespecíficos é a base para as grandes agregações que ocorrem algumas vezes ao redor de 

um possível predador, onde “bandos mistos de mobbing” podem ser formados rapidamente 

após um único individuo ter iniciado o evento de mobbing (Altmann 1956).  A comunicação 

interespecífica vem como uma forma de organizar o comportamento anti-predatório em um 

“bando misto de mobbing” (Hurd 1996). A diminuição do risco de predação também pode 

explicar o porque de indivíduos responderem ao mobbing após chamados de outros indivíduos 

(intra ou interespecíficos) (Sandoval & Wilson 2012). O reconhecimento ao estimulo sonoro 

de um predador e o inicio de um comportamento de mobbing por parte das presas pode levar a 

diminuição do sucesso de predação da coruja (já que se o predador está cercado por aves 

praticando o mobbing suas chances de ter sucesso na predação é menor) (Cunha et al. 2009). 

Isto torna o comportamento de mobbing uma importante força na seleção de comportamentos 

crípticos diurnos em algumas corujas, que passariam a permanecer ocultas durante o dia e a 

vocalizar somente durante a noite (Chandler & Rose 1988).  
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A ordem Passeriformes representou cerca de 92% dos indivíduos e cerca de 86% de 

todas as espécies registradas nos eventos de mobbing. Esse resultado é esperado já que a 

ordem Passeriformes é a mais representativa entre as aves da área de estudo (cerca de 66% de 

todas as aves da Fazenda). Um maior número de passeriformes participando do mobbing 

também foi encontrado por outros autores que listaram as espécies participantes do mobbing 

na região Neotropical (Reudink et al. 2007, Cunha & Vasconcelos 2009, Cunha 2012, 

Sandoval & Wilson 2012, Tilgar & Moks 2015). Os resultados para as principais famílias 

participantes (Tyrannidae, Thraupidae e Cardinalidae) pode ser resultado tanto da abundância 

dos indivíduos na área de estudo quanto de características da história natural das espécies 

participantes (taxas de competição, predação). É possível que entre aves de uma mesma 

família, o reconhecimento a chamados de mobbing seja mais eficaz (Randler & Vollmer 

2013), facilitando a união aos eventos de mobbing. Por outro lado, chamados de alerta 

praticados por aves participantes em bandos mistos podem levar o bando todo a participar dos 

eventos de mobbing (Ficken & Popp 1996), como foi possível verificar durante os 

experimentos de campo. Finalmente, é possível supor que espécies pertencentes às famílias 

mais ocorrentes nos eventos de mobbing estejam associadas a eventos predatórios por 

Glaucidium brasilianum com maior frequência, o que pode influenciar na maior participação 

de espécies dessas famílias nos eventos de mobbing. É preciso, porém a realização de estudos 

mais específicos e abrangentes sobre a dieta e a parcela de aves mais comumente consumida 

por Glaucidium brasilianum.  

Foram encontradas diferenças nas proporções das massas das espécies participantes do 

mobbing e das espécies registradas na área de estudo. Os indivíduos que foram registrados no 

mobbing apresentaram massas corpóreas menores que as espécies registradas para a área de 

estudo. A massa só foi considerada um trato funcional significativo para os eventos de 

mobbing realizados nas áreas não manejadas. Pode-se, inferir que indivíduos menores tendem 

a participar do mobbing mais frequentemente que indivíduos de tamanho maior.   

Não foi encontrada diferença nas proporções das guildas tróficas entre as espécies 

registradas no experimento de mobbing e as espécies registradas para a área de estudo. A 

guilda também não foi uma variável preditiva para a participação do mobbing em nenhum das 

áreas. A maior parte das espécies registradas nos eventos de mobbing foi classificada dentro 

da guilda dos insetívoros (53% do total de espécies e 36,6% do total de indivíduos). Essa 

guilda também é a mais representativa na assembleia de aves que compõem a área de estudo 

(51% do total de espécies) (Ribeiro 2015). O maior número de insetívoros associados aos 

eventos de mobbing pode estar relacionado à sua maior abundância na área de estudo. Os 
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animais insetívoros, insetívoros/frugívoros, os mais abundantes nos eventos de mobbing, 

foram associados a estratos de forrageamento específicos: são encontrados principalmente 

entre os estratos de dossel e sub-bosque, nesses estratos, é encontrado disponível grande parte 

dos frutos e insetos para a área de estudo e também foram associados a métodos de 

forrageamento onde, pode-se supor, precisam estar constantemente se movimentando pelo seu 

habitat à procura de alimento, como a exemplo de animais catadores, caçadores, modos de 

forrageamento mais comuns das espécies participantes do mobbing, essa constante 

movimentação em busca de alimento pelo ambiente pode estar associada a uma maior taxa de 

encontro com o predador, do que aqueles animais que não se locomovem em excesso quando 

estão forrageando, assim, esses indivíduos teriam mais chances de predação e fariam um 

maior uso do mobbing como um comportamento anti-predatório eficiente para afastar o 

predador da sua área de vida, defendendo, portanto tanto seu território como o seu local de 

alimentação.  

O estrato, assim como a abundância foram as variáveis preditivas selecionadas para 

todas as áreas, podendo ser consideradas as mais importantes para predizer o comportamento 

de mobbing na área de estudo. 

 

Estrutura filogenética 

 

Apesar de que na árvore filogenética construída para ilustrar a presença no mobbing é visível 

a grande participação dos Tiranídeos registrados para a área nos eventos de mobbing à 

Glaucidium brasilianum (apenas 4 das 26 espécies de tiranídeos registradas para a área não se 

uniram ao mobbing em nenhum dos pontos de amostragem) (Figura 9), não foi encontrado um 

sinal filogenético guiando a participação das espécies no mobbing, o que sugere que esse 

comportamento pode ter surgido várias vezes na história evolutiva das aves de modo 

independente. Esse resultado corrobora os resultados descritos por Altmann (1956) que 

inferiu que a presença ou ausência de algumas espécies no comportamento de mobbing 

poderia não estar correlacionada com a posição taxonômica. Sandoval & Wilson (2012) 

consideram que o comportamento de mobbing é fenotipicamente plástico e que os indivíduos 

tendem a ajustar suas respostas ao mobbing de acordo com a pressão de predação local.  

Através da grande diversidade de grupos registrados nos eventos de mobbing na área de 

estudo (seis ordens e 20 famílias), pode-se inferir que o comportamento de mobbing pode 

estar mais relacionado com fatores ecológicos relacionados a história de vida de cada espécie, 

como: i) resposta a pressão de predação, ii) defesa de território, iii) defesa de local de 
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alimentação, iv) defesa da prole ou v) comportamento altruísta como foi sugerido por 

Ostreiher (2003) do que com relações filogenéticas entre as espécies.  

 

Influência do Manejo Florestal no Mobbing 

 

A exploração seletiva de madeira é atualmente uma das formas de uso da terra mais praticada 

nos trópicos (Edwards et al. 2014). O Corte seletivo é um dos processos que vem 

influenciando na alteração da paisagem (Sodhi et al. 2008).  

Este trabalho mostrou que a prática de manejo florestal na área de estudo afeta a 

participação das aves no mobbing. Mais espécies e mais indivíduos participaram do mobbing 

em pontos localizados em áreas manejadas, ou seja, a participação ao mobbing em cada ponto 

foi maior em áreas manejadas. As áreas manejadas tendem a ter o estrato arbóreo mais baixo e 

menos fechado, pode-se inferir então que nessas áreas, a exposição e o risco de predação das 

aves por predadores sejam maior, o que levaria a um aumento na exibição do comportamento 

de mobbing por um maior risco de predação (Sandoval & Wilson 2012, Tilgar & Moks 2015).  

Pode-se supor também que em áreas manejadas seja mais fácil  para as aves visualizar o 

predador o que permitiria um display de mobbing mais eficaz e com menores riscos de 

predação, desencadeando assim, uma maior participação das aves nessas áreas. Embora o 

número de indivíduos de aves registradas nos experimentos de playback tenha sido em média, 

maior em áreas manejadas que em não manejadas, a diversidade de espécies registradas em 

áreas não manejadas (58 espécies), foi maior do que em áreas manejadas (47 espécies). Estes 

valores corroboram os resultados encontrados por Ribeiro (2015), que também encontrou uma 

menor riqueza de espécies nas áreas manejadas da Fazenda Pau d’Arco. As interações 

interespecíficas entre as espécies participantes do mobbing também foram afetadas pelo 

manejo, onde, nas áreas manejadas a estruturação do mobbing foi restrita a poucas espécies 

enquanto que nas áreas não manejadas a participação do mobbing foi mais distribuída entre 

diversas espécies.  

Estes resultados contradizem alguns autores, como Sodhi et al. (2008), que sugerem 

aumentos significativos na abundância relativa e no número de espécies de aves após o corte 

florestal. Estas diferenças seriam decorrentes do consequente aumento de espécies 

generalistas de bordas florestais, em comparação à floresta não manejada.  

Muitas espécies diminuem ou desaparecem em florestas fragmentadas, mas outras 

podem aumentar de forma abrupta quando possuem características que permitem a adaptação 

a ambientes alterados como fragmentos, ou se suas espécies competidoras desaparecem 
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(Laurance et al. 2002). O aumento da abundância de determinadas espécies nas áreas 

manejadas (964 indivíduos) quando em comparação as áreas ainda não manejadas (760 

indivíduos), como o aumento da abundância da espécie Euscarthmus meloryphus, pode 

indicar que algumas espécies podem ser beneficiadas pela prática de manejo, seja pela 

ausência de competidores ou por ser mais adaptada a mudanças no ambiente.  

As variáveis preditivas selecionadas para a área de estudo foram o estrato de 

forrageamento, a abundância e o mobbing nas áreas manejadas, sendo assim, o manejo uma 

variável preditiva para a participação no mobbing. As proporções de alguns dos traços 

funcionais foram alteradas entre as áreas não manejadas e manejadas. A massa corpórea das 

espécies não tiveram diferenças nas proporções. Também  não foram encontradas diferenças 

nas proporções dos traços estrato de forrageamento e modo de forrageamento, embora o 

estrato tenha sido uma variável preditiva para a seleção de modelos. Nas áreas manejadas a 

riqueza de espécies de dossel caiu, nessas áreas aves como Cyanocorax cyanopogon, Trogon 

curucui, Picumnus fulvescens, Veniliornis passerinus, Celeus Ochraceus, Eupsittula 

cactorum, Sittasomus griseicapillus, entre outras, não foram registradas em eventos de 

mobbing (Tabela 2). A baixa no número de aves de dossel teve influência nas proporções 

relacionadas ao modo de forrageamento, onde, animais perfuradores e que fazem sondagem 

em madeira (como as espécies: Picumnus fulvescens, Veniliornis passerinus, Celeus 

Ochraceus, Sittasomus griseicapillus, Campylorhamphus trochilirostris) não foram 

registrados nas áreas manejadas, as espécies classificadas nesse modo de forrageamento 

estavam associadas ao estrato de dossel. A guilda trófica foi o único traço funcional que não 

apresentou diferença nas proporções entre as diferentes áreas, embora que, nas áreas 

manejadas foram registradas espécies onívoras (que não foram registradas em áreas não 

manejadas). 

 

Influência do Manejo Florestal nas Redes de Interações dos “Bandos de Mobbing” 

Pesquisas realizadas a partir de redes de interação entre bandos não-tróficos, demonstraram 

que características ambientais extrínsecas, tal como o habitat, podem afetar a estrutura social 

interespecífica, assim como a configuração do habitat pode influenciar nos padrões de riqueza 

de espécies (Mokross et al. 2014).  

Os resultados obtidos neste trabalho mostraram que as interações interespecíficas 

existentes em comportamentos anti-predatórios, tal como o mobbing também são afetadas 

pela degradação do habitat.  
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Em nível de participação, nossos resultados indicaram que as redes de interações 

interespecíficas de mobbing foram menores e menos complexas em áreas manejadas do que 

em áreas não manejadas. Em outras palavras, menos espécies participaram do mobbing em 

áreas manejadas em comparação ao número de espécies participando do mobbing nas áreas 

não manejadas. O número de interações entre as espécies participantes (grau) também foi 

menor para as espécies participantes do mobbing em áreas manejadas, onde as interações 

eram mais fortes entre poucas espécies da rede. As redes de participação foram melhor 

estruturadas nas áreas não manejadas. Os valores de in-degree e out-degree também foram 

modificados nas diferentes áreas, indicando que a degradação provocada pelo manejo afeta 

também o nível de participação das espécies no mobbing. As mudanças nas redes e nos 

valores de in-degree e out-degree, mostram que boa parte das espécies altera seu 

comportamento e tende a responder menos ou não responder ao mobbing. Essa mudança na 

participação no mobbing sugere que o ambiente tem influência na participação do 

comportamento anti-predatório. Em áreas manejadas, as espécies podem tender a evitar se 

expor ao comportamento, e aquelas que se expõem podem apresentar mais interações entre si. 

Desta forma, a participação nos bandos de mobbing fica restritas a menos espécies nas áreas 

manejadas. 

As relações de co-ocorrência entre as espécies participantes também foi afetada pelo 

manejo florestal. Nas áreas não manejadas foi encontrado um maior número de espécies co-

ocorrentes nos eventos de mobbing. As espécies mais co-ocorrentes também foram 

modificadas em relação as duas diferentes áreas. Por exemplo, Euscarthmus meloryphus foi 

uma das espécies mais registradas nos eventos de mobbing nas áreas manejadas, o que não 

ocorreu em áreas não manejadas. Esse aumento na participação pode estar relacionada a uma 

maior abundância dessa espécie em áreas manejadas, como foi visto por Ribeiro (2015). 

Euscarthmus meloryphus, pode ser, portanto, uma espécie que obtém vantagem em áreas 

manejadas tornando-se mais abundante. 

As redes de mobbing em áreas manejadas foram compostas por aves com pouco nível 

de interação, como visto nas redes de participação, onde poucas espécies tinha maior 

interação com outras espécies, e com poucas espécies frequentemente conectadas, como visto 

nas redes de co-ocorrência. Resultados semelhantes foram encontrados por Mokross et al. 

(2014) na Amazônia, avaliando o efeito da fragmentação do habitat nas interações entre 

espécies de bandos mistos. Na Fazenda Pau d’Arco foi possível observar que as redes de 

interação em áreas não manejadas tendem a ser mais estruturadas e as interações mais bem 

distribuídas entre as diversas espécies da assembleia. Isto não acontece nas áreas manejadas, 
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onde as interações de mobbing são afetadas pela ausência de algumas espécies, o que faz com 

que as redes alterem sua conformação e as interações mais frequentes tanto nas redes de 

participação como nas de co-ocorrência fiquem restritas a poucas espécies. 

O desmatamento altera os padrões da paisagem e influenciam nas condições para as 

espécies e comunidades, reconhecer essas mudanças e descreve-las, implica diretamente no 

manejo de recursos e na avaliação do habitat para as comunidades animais (Trani & Giles 

1999). As redes de interações interespecíficas das aves participantes do mobbing foram 

modificadas pelo manejo florestal, é preciso, porém entender quais fatores relacionados ao 

manejo florestal são os agente modificadores das estruturas dessas redes, para assim, 

desenvolver futuras ações de mitigação para um melhor desenvolvimento do manejo florestal. 
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6. CONCLUSÃO 

 

A metade das espécies de aves conhecidas para a Fazenda Pau d’Arco foi registrada nos 

experimentos de mobbing. Dentre estas, as aves pertencentes à ordem Passeriformes e à 

família Tyrannidae foram as mais representativas no mobbing. Apesar disto, o comportamento 

de mobbing não está estruturado filogeneticamente o que sugere que esse comportamento 

pode ter surgido várias vezes na história evolutiva das aves de maneira independente.  

A abundância, o tipo de estrato de forrageamento e o manejo, parecem ser as variáveis 

mais relacionadas com a participação no comportamento de mobbing na área de estudo. Para 

as áreas não manejadas as variáveis mais relacionadas foram a abundância, a massa e o 

estrato. Nas áreas manejadas, apenas o estrato e abundância parecem explicar a participação 

no comportamento de mobbing. 

O manejo florestal alterou também tanto o número de espécies quanto o de indivíduos 

participando do mobbing nas diferentes áreas. Mais espécies e mais indivíduos foram 

registrados por pontos nas áreas manejadas, apesar de as áreas não manejadas serem mais 

ricas em espécies. 

O manejo florestal também mostrou influência nas redes de interações interespecíficas 

que são formadas durante o mobbing. Nas áreas não manejadas as redes de participação e co-

ocorrência foram mais bem estruturadas e tiveram as interações mais distribuídas pela 

assembleia, o que não aconteceu nas áreas manejadas, onde as interações mais fortes foram 

restritas a poucas espécies. 
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APÊNDICE A. ESPÉCIES REGISTRADAS PARTICIPANDO DO MOBBING NA 

REGIÃO NEOTROPICAL. “X” INDICA AS ESPÉCIES REGISTRADAS 

COMUMENTE A AUTORES ANTERIORES, “X*” INDICA OS NOVOS 

REGISTROS. 

Ordem Família Espécie Autores Este Estudo 

COLUMBIFORMES Columbidae Zenaida asiatica Reudink et al. 2007 
 

CUCULIFORMES Cuculidae Coccyzus melacoryphus 
 

X* 

  Crotophaga ani Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Piaya cayana Cunha & Vasconcelos 2009 
 

APODIFORMES Trochilidae Amazilia fimbriata Cunha & Vasconcelos 2009 X 

  Amazilia lactea Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Amazilia rutila Reudink et al. 2007 
 

  Amazilia yucatanensis Reudink et al. 2007 
 

  Anthracothorax nigricollis Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Campylopterus largipennis Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Chlorostilbon canivetii Reudink et al. 2007 
 

  Chlorostilbon lucidus 
Cunha & Vasconcelos 2009, 

Cunha et al. 2009 
X 

  Chrysolampis mosquitus 
 

X* 

  Eupetomena macroura Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Heliactin bilophus Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Heliomaster squamosus Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Hylocharis chrysura Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Thalurania furcata Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Thalurania glaucopis 
Cunha & Vasconcelos 2009, 

Cunha et al. 2009  

  Phaethornis pretrei 
Cunha & Vasconcelos 2009, 

Cunha et al. 2009 
 

TROGONIFORMES Trogonidae Trogon curucui 
 

X * 

GALBULIFORMES Galbulidae Galbula ruficauda Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  
Jacamaralcyon tridactyla Cunha & Vasconcelos 2009 

 
PICIFORMES Picidae Campephilus rubricollis Tilgar & Moks 2015 

 
  Colaptes melanochloros Cunha & Vasconcelos 2009 

 
  Melanerpes aurifrons Reudink et al. 2007 

 
  Picumnus cirratus Cunha & Vasconcelos 2009 

 
  Picumnus fulvescens 

 
X* 

  Veniliornis mixtus Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Veniliornis passerinus Cunha & Vasconcelos 2009 X 

  Celeus flavescens 
 

X* 

  Piculus chrysochloros 
 

X* 

PSITTACIFORMES Psittacidae Amazona xantholora Reudink et al. 2007 
 

  
Aratinga cactorum 

 
X* 

PASSERIFORMES Cardinalidae Cyanocompsa parellina Reudink et al. 2007 
 

  
Cyanoloxia brissonii  X* 

 Corvidae Cyanocorax cyanopogon  X* 

 
 

Cyanocorax yucatanicus Reudink et al. 2007 
 

 Cotingidae Lipaugus vociferans Tilgar & Moks 2015 
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Pyroderus scutatus Cunha & Vasconcelos 2009 X 

 Dendrocolaptidae Campylorhamphus trochilirostris 
 

X* 

  Glyphorynchus spirurus Tilgar & Moks 2015 
 

  Lepidocolaptes angustirostris Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Sittasomus griseicapillus Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Xiphorhynchus guttatus Cunha & Vasconcelos 2009 
 

 Donacobiidae Donacobius atricapilla Cunha et al. 2009 X 

 Fringillidae Euphonia chlorotica Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Euphonia cyanocephala Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Euphonia violacea Cunha & Vasconcelos 2009 
 

 Furnariidae Automolus ochrolaemus Tilgar & Moks 2015 
 

  Clibanornis rectirostris Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Cranioleuca gutturata Tilgar & Moks 2015 X 

  Cranioleuca semicinerea 
 

X* 

  Furnarius rufus Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Megaxenops parnaguae  X* 

  Phacellodomus rufifrons  X* 

  Philydor rufum Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Synallaxis frontalis  X* 

  Synallaxis hellmayri  X* 

  Synallaxis scutata  X* 

  Syndactyla rufosuperciliata Cunha & Vasconcelos 2009 
 

 Hirundinidae Tachycineta albilinea Reudink et al. 2007 
 

 Icteridae Dives dives Reudink et al. 2007 
 

  Gnorimopsar chopi Cunha & Vasconcelos 2009 X 

  Icterus auratus Reudink et al. 2007 X 

  Icterus cayanensis Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Icterus cucullatus Reudink et al. 2007 
 

  Icterus prosthemelas Reudink et al. 2007 
 

  Psarocolius viridis Tilgar & Moks 2015 
 

  Quiscalus mexicanus Reudink et al. 2007 
 

 Mimidae Dumetella carolinensis Reudink et al. 2007 
 

  Melanoptila glabrirostris Reudink et al. 2007 
 

  Mimus gilvus Reudink et al. 2007 
 

 Parulidae Basileuterus culicivorus Cunha & Vasconcelos 2009 X 

  Dendroica dominica Reudink et al. 2007 X 

  Dendroica magnolia Reudink et al. 2007 
 

  Geothlypis trichas Reudink et al. 2007 
 

  Myiothlypis flaveola Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Setophaga pitiayumi Cunha & Vasconcelos 2009 
 

 Passerellidae Arremon flavirostris Cunha & Vasconcelos 2009 
 

 
 

Arremon taciturnus 
 

X* 

 
 

Zonotrichia capensis Cunha & Vasconcelos 2009 
 

 Pipridae Antilophia galeata Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Chiroxiphia caudata Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Dixiphia pipra Tilgar & Moks 2015 
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  Ilicura militaris 
Cunha & Vasconcelos 2009, 

Cunha et al. 2009  

  Manacus manacus Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Neopelma pallescens 
 

X* 

  Pipra erythrocephala Tilgar & Moks 2015 
 

 Polioptilidae Polioptila dumicola Cunha & Vasconcelos 2009 
 

 
 

Polioptila plumbea 
Cunha & Vasconcelos 2009, 

Cunha et al. 2009 
X 

 Rhynchocyclidae Hemitriccus margaritaceiventer Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Hemitriccus nidipendulus Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Leptopogon amaurocephalus Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Lophotriccus galeatus Tilgar & Moks 2015 
 

  Mionectes rufiventris Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Mionectes rufiventris Cunha et al. 2009 X 

  Todirostrum cinereum 
 

X* 

  Todirostrum poliocephalum 
Cunha & Vasconcelos 2009, 

Cunha et al. 2009  

  Tolmomyias flaviventris 
 

X* 

  Tolmomyias sulphurescens Cunha & Vasconcelos 2009 
 

 Scleruridae Sclerurus cearensis 
 

X* 

 Thamnophilidae Cercomacra cinerascens Tilgar & Moks 2015 
 

  Formicivora melanogaster 
 

X* 

  Formicivora serrana Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Herpsilochmus atricapillus Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Herpsilochmus longirostris Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Herpsilochmus sellowi 
 

X* 

  Isleria guttata Tilgar & Moks 2015 
 

  Myrmorchilus strigilatus 
 

X* 

  Myrmotherula menetriesii Tilgar & Moks 2015 
 

  Myrmotherula unicolor Whitney & Pacheco 1997 
 

  Sakesphorus cristatus 
 

X* 

  Taraba major Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Thamnophilus caerulescens Cunha & Vasconcelos 2009 X 

  Thamnophilus capistratus 
 

X* 

  Thamnophilus pelzelni Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Thamnophilus torquatus 
 

X* 

 Thraupidae Cissopis leverianus Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Coereba flaveola Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Conirostrum speciosum Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Coryphospingus cucullatus Cunha & Vasconcelos 2009 X 

  Coryphospingus pileatus Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Cyanerpes caeruleus Tilgar & Moks 2015 X 

  Dacnis cayana Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Eucometis penicillata Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Hemithraupis guira Cunha & Vasconcelos 2009 X 

  Hemithraupis ruficapilla Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Lanio fulvus Tilgar & Moks 2015 X 
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  Lanio surinamus Tilgar & Moks 2015 
 

  Nemosia pileata Cunha & Vasconcelos 2009 X 

  Paroaria capitata Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Paroaria coronata Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Poospiza cinerea Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Ramphocelus carbo 
Cunha & Vasconcelos 2009, 

Tilgar & Moks 2015  

  Saltator coerulescens Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Saltator similis Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Schistochlamys ruficapillus 
 

X* 

  Sicalis flaveola Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Sporophila albogularis 
 

X* 

  Sporophila angolensis Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Sporophila nigricollis Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Tachyphonus coronatus Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Tachyphonus luctuosus Tilgar & Moks 2015 X 

  Tachyphonus rufus Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Tangara cayana Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Tangara palmarum Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Tangara sayaca Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Tersina viridis Cunha & Vasconcelos 2009 X 

  Thlypopsis sordida 
 

X* 

  Volatinia jacarina 
 

X* 

 Tityridae Pachyramphus aglaiae Reudink et al. 2007 
 

  Pachyramphus polychopterus Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Pachyramphus validus Cunha & Vasconcelos 2009 X 

  Pachyramphus viridis Cunha & Vasconcelos 2009 
 

 Troglodytidae Cantorchilus guarayanus Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Cantorchilus leucotis Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Cantorchilus longirostris 
 

X* 

  Pheugopedius maculipectus Reudink et al. 2007 
 

  Troglodytes musculus Cunha & Vasconcelos 2009 
 

 Turdidae Turdus amaurochalinus Cunha & Vasconcelos 2009 X 

  Turdus leucomelas Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Turdus rufiventris Cunha & Vasconcelos 2009 
 

 Tyrannidae Camptostoma obsoletum Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Capsiempis flaveola Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Casiornis fuscus Cunha & Vasconcelos 2009 X 

  Cnemotriccus fuscatus Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Elaenia chilensis 
 

X* 

  Elaenia chiriquensis Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Elaenia cristata Cunha & Vasconcelos 2009 X 

  Elaenia flavogaster Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Elaenia martinica Reudink et al. 2007 
 

  Elaenia obscura Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Elaenia spectabilis  X* 
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  Empidonomus varius  X* 

  Euscarthmus meloryphus  X* 

  Hirundinea ferruginea Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Inezia inornata Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Knipolegus nigerrimus Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Lathrotriccus euleri Cunha & Vasconcelos 2009 X 

  Machetornis rixosa Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Megarynchus pitangua Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Myiarchus ferox Cunha & Vasconcelos 2009 X 

  Myiarchus swainsoni Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Myiarchus tyrannulus Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Myiodinastes maculatus Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Myiopagis caniceps Cunha & Vasconcelos 2009 X 

  Myiopagis gaimardii Tilgar & Moks 2015 
 

  Myiopagis viridicata Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Myiophobus fasciatus 
 

X* 

  Myiozetetes cayanensis Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Myiozetetes similis 
Reudink et al. 2007, Cunha 

& Vasconcelos 2009  

  Phaeomyias murina Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Philohydor lictor Reudink et al. 2007 X 

  Phyllomyias fasciatus Cunha & Vasconcelos 2009 X 

  Pitangus sulphuratus Cunha & Vasconcelos 2009 X 

  Sublegatus modestus Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Suiriri suiriri Cunha & Vasconcelos 2009 X 

  Tyrannus melancholicus Reudink et al. 2007 
 

  Xolmis cinereus Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Tyrannus savana Motta-Junior 2007 
 

 Vireonidae Cyclarhis gujanensis 
Reudink et al. 2007, Cunha 

& Vasconcelos 2009  

  Hylophilus amaurocephalus Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Vireo griseus Reudink et al. 2007 
 

  Vireo magister Reudink et al. 2007 
 

  Vireo olivaceus Cunha & Vasconcelos 2009 
 

  Vireo pallens Reudink et al. 2007 
 

 Xenopidae Xenops rutilans Cunha & Vasconcelos 2009 X 
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APÊNDICE B: LISTA E RESPECTIVOS TRAÇOS FUNCIONAIS DAS AVES REGISTRADAS PARA A FAZENDA PAU D’ARCO 

(RIBEIRO 2015). 
Táxon Massa (g) Guilda Modo de Forrageamento Estrato de Forrageamento 

TINAMIFORMES 
    

Tinamidae     

Crypturellus noctivagus 567.5 Omnívoro Sondagem no Chão Chão 

Crypturellus parvirostris 196.25 Omnívoro Sondagem no Chão Chão 

Crypturellus tataupa 195 Omnívoro Sondagem no Chão Chão 

Nothura maculosa 237 Omnívoro Sondagem no Chão Chão 

     

GALLIFORMES  
 

  

Cracidae     

Penelope superciliaris 1050 Frugívoro Predador de Frutos Chão 

     

CATHARTIFORMES  
 

  

Cathartidae     

Coragyps atratus 1520 Omnívoro Necrofago Chão 

Cathartes aura 1425 Omnívoro Necrofago Chão 

     

ACCIPITRIFORMES  
 

  

Accipitridae     

Rupornis magnirostris 184.25 Carnívoro Caçador Dossel 

Buteo nitidus 445 Carnívoro Caçador Dossel 

Buteo brachyurus 468.75 Carnívoro Caçador Dossel 

     

CHARADRIIFORMES  
 

  

Charadriidae     
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Vanellus chilensis 190 Insetívoro Sondagem no Chão Chão 

     

COLUMBIFORMES  
 

  

Columbidae     

Columbina talpacoti 46.08 Granívoro Sondagem no Chão Chão 

Claravis pretiosa 66 Granívoro Sondagem no Chão Chão 

Leptotila verreauxi 131 Granívoro Sondagem no Chão Chão 

     

CUCULIFORMES  
 

  

Cuculidae     

Piaya cayana 9.7 Insetívoro Caçador Dossel 

Coccyzus melacoryphus 51.75 Insetívoro Caçador Dossel 

Crotophaga ani 95 Omnívoro Caçador Chão 

Tapera naevia 49.45 Insetívoro Caçador Sub-bosque 

     

STRIGIFORMES  
 

  

Strigidae     

Megascops choliba 101.91 Carnívoro Caçador Dossel 

Glaucidium brasilianum 58 Carnívoro Caçador Dossel 

     

NYCTIBIIFORMES  
 

  

Nyctibiidae     

Nyctibius griseus 130 Insetívoro Aereo Chão 

     

CAPRIMULGIFORMES  
 

  

Caprimulgidae     

Antrostomus rufus 92.5 Insetívoro Aereo Chão 

Nyctidromus albicollis 67.93 Insetívoro Aereo Chão 

Hydropsalis parvula 34.9 Insetívoro Aereo Chão 
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Nyctidromus hirundinaceus 28.5 Insetívoro Aereo Chão 

Hydropsalis torquata 43.66 Insetívoro Aereo Chão 

     

APODIFORMES  
 

  

Apodidae     

Chaetura meridionalis 21.5 Insetívoro Aereo Ar 

Tachornis squamata 9.625 Insetívoro Aereo Ar 

Trochilidae  
 

  

Eupetomena macroura 7.55 Nectarívoro Sondagem em Flor Sub-bosque 

Chrysolampis mosquitus 3.5 Nectarívoro Sondagem em Flor Sub-bosque 

Chlorostilbon lucidus 2.75 Nectarívoro Sondagem em Flor Sub-bosque 

Amazilia fimbriata 3.8 Nectarívoro Sondagem em Flor Sub-bosque 

Heliomaster squamosus 5.25 Insetívoro Sondagem em Flor Sub-bosque 

     

TROGONIFORMES  
 

  

Trogonidae     

Trogon curucui 54.5 Insetívoro/Frugívoro Caçador Dossel 

     

GALBULIFORMES  
 

  

Galbulidae  
 

  

Galbula ruficauda 23 Insetívoro Caçador de espreita Sub-bosque 

Bucconidae     

Nystalus maculatus 35.8 Insetívoro Caçador Dossel 

     

PICIFORMES  
 

  

Picidae     

Picumnus pygmaeus 9.5 Insetívoro Perfurador Dossel 

Picumnus fulvescens 0 Insetívoro Perfurador Dossel 

Veniliornis passerinus 24.6 Insetívoro Perfurador Dossel 
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Piculus chrysochloros 53.6 Insetívoro Perfurador Dossel 

Colaptes melanochloros 98 Insetívoro Perfurador Dossel 

Celeus flavescens 137.5 Insetívoro/Frugívoro Perfurador Dossel 

Campephilus melanoleucos 160 Insetívoro Perfurador Dossel 

     

CARIAMIFORMES  
 

  

Cariamidae     

Cariama cristata 1500 Omnívoro Caçador Chão 

     

FALCONIFORMES  
 

  

Falconidae     

Caracara plancus 791.85 Carnívoro Caçador Chão 

Herpetotheres cachinnans 621 Carnívoro Caçador Dossel 

Micrastur ruficollis 212 Carnívoro Caçador Dossel 

Micrastur semitorquatus 520 Carnívoro Caçador Dossel 

     

PSITTACIFORMES  
 

  

Psittacidae     

Eupsittula cactorum 63.66 Frugívoro Predador de Frutos Dossel 

Forpus xanthopterygius 24.9 Frugívoro Predador de Frutos Dossel 

     

PASSERIFORMES  
 

  

Thamnophilidae     

Myrmorchilus strigilatus 20.4 Insetívoro Catador Sub-bosque 

Formicivora melanogaster 9.5 Insetívoro Catador Sub-bosque 

Herpsilochmus sellowi 8.68 Insetívoro Catador Dossel 

Herpsilochmus atricapillus 9.5 Insetívoro Catador Dossel 

Sakesphorus cristatus 16 Insetívoro Catador Sub-bosque 

Thamnophilus capistratus 25.6 Insetívoro Catador Dossel 
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Thamnophilus torquatus 19 Insetívoro Catador Sub-bosque 

Thamnophilus pelzelni 17.66 Insetívoro Catador Sub-bosque 

Taraba major 50.31 Omnívoro Caçador Sub-bosque 

Grallariidae  
 

  

Hylopezus ochroleucus 18 Insetívoro Caçador Chão 

Scleruridae  
 

  

Sclerurus cearensis 29.33 Insetívoro Catador Sub-bosque 

Dendrocolaptidae  
 

  

Sittasomus griseicapillus 11.75 Insetívoro Sondagem em Madeira Dossel 

Campylorhamphus trochilirostris 40.16 Insetívoro Sondagem em Madeira Dossel 

Lepidocolaptes angustirostris 31 Insetívoro Sondagem em Madeira Dossel 

Furnariidae  
 

  

Furnarius figulus 33.25 Insetívoro Caçador Sub-bosque 

Furnarius leucopus 39 Insetívoro Caçador Sub-bosque 

Megaxenops parnaguae 23 Insetívoro Catador Sub-bosque 

Phacellodomus rufifrons 21.37 Insetívoro Catador Dossel 

Synallaxis hellmayri 22.25 Insetívoro Catador Sub-bosque 

Synallaxis frontalis 12.25 Insetívoro Catador Sub-bosque 

Synallaxis albescens 13.66 Insetívoro Catador Sub-bosque 

Synallaxis scutata 12 Insetívoro Catador Sub-bosque 

Cranioleuca semicinerea 13.91 Insetívoro Catador Dossel 

Pipridae  
 

  

Neopelma pallescens 16.92 Insetívoro Catador Sub-bosque 

Tityridae  
 

  

Pachyramphus viridis 21 Insetívoro Catador Dossel 

Pachyramphus polychopterus 18.22 Insetívoro/Frugívoro Catador Dossel 

Rhynchocyclidae  
 

  

Tolmomyias flaviventris 11.2 Insetívoro Catador Dossel 

Todirostrum cinereum 5.25 Insetívoro Catador Dossel 
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Hemitriccus margaritaceiventer 6.9 Insetívoro Catador Sub-bosque 

Tyrannidae  
 

  

Stigmatura napensis 9.05 Insetívoro Catador Sub-bosque 

Stigmatura budytoides 10.06 Insetívoro Catador Sub-bosque 

Euscarthmus meloryphus 6.9 Insetívoro Catador Sub-bosque 

Camptostoma obsoletum 6.25 Insetívoro Catador Sub-bosque 

Elaenia flavogaster 21.55 Insetívoro/Frugívoro Catador Dossel 

Elaenia spectabilis 18.35 Frugívoro Catador Dossel 

Elaenia chilensis 15.15 Insetívoro/Frugívoro Catador Dossel 

Elaenia cristata 16.64 Insetívoro/Frugívoro Catador Dossel 

Myiopagis viridicata 11.05 Insetívoro Catador Dossel 

Phaeomyias murina 9.35 Insetívoro/Frugívoro Catador Sub-bosque 

Phyllomyias fasciatus 9 Insetívoro Catador Dossel 

Serpophaga subcristata 6.16 Insetívoro Catador Dossel 

Myiarchus swainsoni 20.5 Insetívoro/Frugívoro Caçador de espreita Dossel 

Myiarchus ferox 25.02 Insetívoro/Frugívoro Caçador de espreita Dossel 

Myiarchus tyrannulus 26.8 Insetívoro Caçador de espreita Dossel 

Casiornis fuscus 17.75 Insetívoro Catador Dossel 

Pitangus sulphuratus 46.12 Omnívoro Caçador de espreita Dossel 

Myiodynastes maculatus 45.66 Insetívoro/Frugívoro Caçador de espreita Dossel 

Megarynchus pitangua 57 Omnívoro Caçador de espreita Dossel 

Myiozetetes similis 23.25 Insetívoro/Frugívoro Caçador de espreita Dossel 

Tyrannus melancholicus 31.85 Insetívoro Caçador de espreita Dossel 

Tyrannus savana 28 Insetívoro Caçador de espreita Dossel 

Empidonomus varius 23.5 Insetívoro/Frugívoro Caçador de espreita Dossel 

Myiophobus fasciatus 9.75 Insetívoro Catador Sub-bosque 

Sublegatus modestus 9.4 Insetívoro Catador Dossel 

Fluvicola nengeta 17.75 Insetívoro Catador Sub-bosque 

Cnemotriccus fuscatus 11.8 Insetívoro Catador Sub-bosque 
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Vireonidae  
 

  

Cyclarhis gujanensis 23.45 Insetívoro Caçador Dossel 

Hylophilus amaurocephalus 8.57 Insetívoro/Frugívoro Caçador Sub-bosque 

Vireo olivaceus 13.93 Insetívoro Caçador Dossel 

Corvidae  
 

  

Cyanocorax cyanopogon 110.42 Insetívoro/Frugívoro Caçador Dossel 

Hirundinidae  
 

  

Stelgidopteryx ruficollis 16 Insetívoro Aereo Ar 

Troglodytidae  
 

  

Troglodytes musculus 10.75 Insetívoro Caçador Sub-bosque 

Cantorchilus longirostris 17.35 Insetívoro Caçador Sub-bosque 

Polioptilidae  
 

  

Polioptila plumbea 6.1 Insetívoro Catador Dossel 

Turdidae  
 

  

Turdus leucomelas 57.55 Insetívoro/Frugívoro Caçador Sub-bosque 

Turdus rufiventris 59.9 Insetívoro/Frugívoro Caçador Sub-bosque 

Turdus amaurochalinus 55.5 Insetívoro/Frugívoro Caçador Sub-bosque 

Mimidae  
 

  

Mimus saturninus 63.75 Omnívoro Caçador Dossel 

Passerellidae  
 

  

Arremon taciturnus 25.05 Granívoro Predador de Sementes Sub-bosque 

Zonotrichia capensis 18.2 Granívoro Predador de Sementes Sub-bosque 

Parulidae  
 

  

Setophaga pitiayumi 7.25 Insetívoro Catador Dossel 

Myiothlypis flaveola 12.22 Insetívoro Catador Sub-bosque 

Icteridae  
 

  

Procacicus solitarius 60.5 Insetívoro Caçador Dossel 

Icterus pyrrhopterus 30.25 Insetívoro/Frugívoro Predador de Frutos Dossel 

Icterus jamacaii 50 Insetívoro/Frugívoro Caçador Dossel 
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Agelaioides badius 43 Omnívoro Sondagem no Chão Sub-bosque 

Molothrus bonariensis 40.75 Omnívoro Sondagem no Chão Sub-bosque 

Thraupidae  
 

  

Schistochlamys ruficapillus 29.28 Insetívoro/Frugívoro Predador de Frutos Dossel 

Paroaria dominicana 33.95 Insetívoro/Frugívoro Predador de Frutos Sub-bosque 

Tangara sayaca 30.5 Insetívoro/Frugívoro Predador de Frutos Dossel 

Tangara cayana 20.2 Insetívoro/Frugívoro Predador de Frutos Dossel 

Compsothraupis loricata 68 Insetívoro Caçador Dossel 

Sicalis flaveola 15 Granívoro Predador de Sementes Sub-bosque 

Sicalis luteola 12 Granívoro Predador de Sementes Sub-bosque 

Volatinia jacarina 9.74 Granívoro Predador de Sementes Sub-bosque 

Coryphospingus pileatus 15.05 Granívoro Predador de Sementes Sub-bosque 

Dacnis cayana 13.88 Insetívoro/Frugívoro Predador de Frutos Dossel 

Coereba flaveola 9.2 Omnívoro Predador de Frutos Dossel 

Sporophila nigricollis 8.45 Granívoro Predador de Sementes Sub-bosque 

Sporophila albogularis 9.86 Granívoro Predador de Sementes Sub-bosque 

Saltator similis 45 Insetívoro/Frugívoro Caçador Dossel 

Thlypopsis sordida 13.5 Insetívoro/Frugívoro Predador de Frutos Sub-bosque 

Cardinalidae  
 

  

Piranga flava 35 Insetívoro Caçador Dossel 

Cyanocompsa brissonii 20.5 Granívoro Predador de Sementes Sub-bosque 

Fringilidae  
 

  

Euphonia chlorotica 9.9 Insetívoro/Frugívoro Predador de Frutos Dossel 
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APÊNDICE C: SCRIPTS PARA CRIAÇÃO DAS REDES SOCIAIS 

 

Redes de participação 

d$t<-as.character(d$source) 

d <- transform(d, t = c(NA, t[-nrow(d)])) 

head(d) 

d$target<-ifelse(d$OC==1, "Glaucidium brasilianum", d$t) 

head(d$target) 

d$weight<-1 

write.table(d,"mobbing_net.txt", sep="\t", row.names=F) 

 

Redes de co-ocorrência 

d$block<-paste(d$Data, d$Transecto, d$Ponto, sep="_") 

head(d$block) 

X<-table(d$block, d$especie) 

X <- as.matrix(X) 

out <- t(X) %*% X   

head(out) 

out[lower.tri(out, diag=TRUE)] <- NA 

write.table(out, "mobbing_cooc_mtrx.txt" ,sep="\t", row.names=T) 

df1 <- as.data.frame(as.table(out)) 

dfim <- subset(df1, !is.na(Freq))  

fim = subset (dfim, dfim$Freq > 0) 

colnames (fim)[1]="source" 

colnames (fim)[2]="target" 

colnames (fim)[3]="weight" 

write.table(fim, "mobbing_cooc_edglist.txt" ,sep="\t", row.names=FALSE) 


