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Detentor de grande parcela da biodiversidade planetá-

ria, o Brasil tem um papel importante no esforço global

para a conservação dessa riqueza inestimável. Ao mesmo tem-

po, o paı́s enfrenta o desafio de atender à crescente demanda

da sociedade por diversos bens e produtos.

O necessário equilı́brio entre essas duas tendências, através do

uso sustentável dos recursos naturais, não é mais a preocupa-

ção de alguns paı́ses ou setores isolados, mas representa o foco

principal dos anseios e expectativas da humanidade.

É nesse contexto que a parceria estabelecida entre a Aracruz

Celulose S.A., empresa de destaque mundial pelo padrão de

qualidade na exploração de florestas plantadas e na produção

de celulose  e a Fundação Pró-Natureza (Funatura)  entidade
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florestais. Um conjunto de metas e ações concretas, projetadas

e executadas com rigor cient ı́fico, permitiu a correta avaliação

do relacionamento entre as áreas de preservação natural e o

ciclo produtivo adotado pela empresa.

Este livro apresenta os principais  resultados desse esforço co-

mum. A capacidade técnica e cientı́fica das duas organizações

permitiu, de forma pioneira no paı́s, a utilização das aves como

bioindicadoras da qualidade do ambiente florestal de eucalip-

tos  plantados com objetivos econômicos.

Pode-se concluir, a partir dos resultados obtidos, que a manu-

tenção da grandiosa biodiversidade brasileira pode ser efetiva-

da  em harmonia com o uso racional dos recursos naturais de

uma região. Atribui-se assim, à expressão “desenvolvimento

sustentável” o seu sentido exato, por sua capacidade de sus-

tentação ao longo de sucessivas gerações, mediante a interna-

lização das riquezas produzidas e a manutenção de nosso in-

comparável patrimônio natural.
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IntroduÁ„ o
O Projeto Microbacia da Aracruz Celulose tem como principais obje-

tivos conhecer a integração entre os plantios de eucalipto e os demais

elementos que compõem as áreas florestais onde estão inseridos. Busca

desenvolver técnicas e prát icas de manejo florestal capazes de permitir o

aumento da produtividade e garant ir a minimização dos impactos ambien-

tais. O projeto busca ainda responder a questões sobre as plantações de

eucalipto da Aracruz e, através do conhecimento gerado, garant ir a susten-

tabilidade do empreeendimento.

As principais linhas de estudo do projeto abrangem as áreas de fauna

(avifauna e entomofauna), flora (no interior dos plantios de eucalipto e nas

matas), hidrologia (envolvendo água superficial e subterrânea), solos e eco-

fisiologia. Um  grande diferencial do projeto é justamente a integração entre

as diversas linhas de estudo.

A microbacia monitorada  está localizada entre as coordenadas

19°51’16'’S, 19°52’18'’S, 40°13’15'’W e 40°11’44'’ W. A área total da micro-

bacia, considerando o divisor de água superficial é de 286.12 ha.

Plant io Eucalipto = 189,14 ha

Floresta Nativa = 88,47 ha

Estradas e outros = 8,51 ha

P i ´  l   t  d l d  d   l ti
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A definição e escolha da microbacia experimental da Aracruz obedece-

ram a uma série de critérios para assegurar que a área seja representativa da

região onde está inserida, que abrange uma área de 40.000 hectares. Os

principais fatores analisados para a escolha da microbacia foram: tipos de

solo, cobertura vegetal, relação de área ocupada entre floresta nativa e plan-

tios de eucalipto, topografia, localização, rede de drenagem e dimensões. Em

julho de 1993, a Aracruz Celulose incorporou na concepção de seu projeto de

Monitoramento de Microbacia os estudos de fauna.

Para atingir o objetivo principal do trabalho ¾ usar as aves como

indicadores biológicos da qualidade ambiental da área ¾ foi necessária a

montagem de uma base de dados. Essa base é absolutamente inédita em

intensidade e abrangência e sem precedentes nacionais. Trata-se de um esfor-

ço  inédito na América Latina e raro na faixa tropical do planeta, conforme a

literatura especializada.

Até o inı́cio dos trabalhos na Microbacia, as avaliações efetuadas com

aves em áreas de plantios florestais com fins econômicos no Brasil tinham-se

concentrado em inventários de espécies, com poucas informações sobre dinâ-

micas locais e flutuações populacionais. No restante da América Latina, é

ainda menor a informação disponı́vel sobre aves nas áreas submetidas a ma-

nejo florestal com objetivos econômicos.

Em outras partes do mundo, trabalhos de monitoramento de longo

prazo estão sendo realizados em florestas com fins econômicos na América do

Norte, Escandinávia e Austrália, a maioria em ambientes de clima temperado.

D id   t  li ´ti  t ´ ti  d  i ˜  t d  i
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dades naturais nessa faixa da Terra e diversos elementos ecológicos, a diver-

sidade biológica é maior na região tropical do que nas zonas temperadas. A

interação dos diversos componentes do ecossistema é também mais complexa

na região próxima ao Equador do que nas faixas temperadas e subtemperadas.

Nas últimas décadas, o desenvolvimento do trabalho com aves em seus

ambientes naturais tornou-as o grupo de preferência entre os vertebrados para

avaliação e monitoramento da qualidade ambiental. As principais caracterı́sti-

cas das aves que indicam sua adequação aos estudos são: 1) as espécies são

primordialmente diurnas, detectáveis através de visualização ou pelo canto

caracterı́stico de cada espécie; 2) a grande maioria das espécies já foi cataloga-

da cientificamente; 3) existem sistemas de trabalho em campo padronizados

em escala global; e 4) têm seu papel no ecossistema compreendido.

Todos esses fatores apontam a utilização das aves como bioindicadores

seguros. Igualmente, a padronização de métodos possibilita um intercâmbio

das informações obtidas em todos os continentes. Existem, inclusive, iniciati-

vas que monitoram espécies de aves em escala planetária, ultrapassando fron-

teiras nacionais, como no caso de espécies migratórias continentais.

O princı́pio fundamental adotado nos trabalhos de monitoramento nas

áreas da Aracruz relaciona-se ao papel ecológico das aves no ambiente. Por

ser um dos grupos de vertebrados mais bem-sucedidos na história da evolu-

ção da vida na Terra, as aves irradiaram-se no ambiente, formando espécies

para preencher os nichos ecológicos em praticamente todos os ecossistemas

do planeta. Sua inserção no ambiente está diretamente relacionada com a

f t  d   d  i t   d  ´ i  O  i  d  j t

           

        

        



     

8

mitem uma avaliação de efeitos de modificações ambientais, sejam de cunho

natural, sejam resultantes da ação humana. Servem, portanto, como verda-

deiros termômetros do ambiente, fornecendo informações sobre a qualidade

ecológica dos ecossistemas como um todo ou em parte.

Um dos principais resultados do monitoramento de aves na Microba-

cia da Aracruz consiste no estabelecimento dos padrões pioneiros das co-

munidades existentes nas área manejadas e nas áreas naturais limı́trofes,

indicando a qualidade ambiental dos plant ios de eucalipto (para cada etapa

de seu ciclo de crescimento) e das áreas com vegetação natural (reservas

protegidas pela empresa).

A determinação dos padrões permite transformá-los imediatamente

em bioindicadores aplicáveis na medição dos reflexos ambientais das opera-

ções da empresa, além de medir os efeitos de eventuais alterações de manejo.

Sob uma ótica regional, esses padrões podem, ainda, ser imediata-

mente aplicados em outras áreas da empresa. Dessa maneira, torna-se possı́-

vel avaliar a qualidade ambiental das demais áreas a partir de um esforço

amostral menor do que o empreendido na Microbacia. Sua determinação per-

mite, também, a verificação dos reflexos ambientais de novas técnicas flores-

tais para manejo econômico ou recomposição de áreas.

Num contexto mais amplo, sua aplicação pode ser feita em outras áreas

submetidas a manejo de florestas plantadas no paı́s, após as devidas avaliações

locais, permitindo um balizamento comparativo de condições ambientais.

Ao mesmo tempo, os dados obtidos ao longo desse trabalho const i-

t   b  f d t l d  i f ˜   f t  ´li  
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MÈtodos
Os trabalhos com avifauna na Microbacia t iveram inı́cio em outubro

de 1993, após uma etapa de capacitação da equipe da empresa.  A coleta

dos dados visou ao completo conhecimento das aves na Microbacia, in-

ventariando-se as espécies presentes nos ambientes naturais e na área

plantada. Além desse levantamento, os métodos ut ilizados permitem es-

tabelecer uma base quant itat iva, através de ı́ndices de indivı́duos detec-

tados ou capturados de cada espécie, além da distribuição espacial das

aves na área.

Como meta final do trabalho, buscou-se verificar quais espécies usa-

vam a Microbacia, como o faziam (de maneira ocasional, de forma estacio-

nal, cont inuamente etc.) e de que maneira distribuem-se na área, seja nas

formações naturais ou no plantio. O trabalho foi realizado durante todo o

ciclo das atividades de produção da madeira para a fabricação de celulose,

medindo-se a dinâmica das comunidades de aves associada ao crescimento

dos plantios de eucalipto.

Os dados utilizados no monitoramento da Microbacia foram obtidos a

partir de três métodos, relacionados a seguir.

Para cada local de amostragem estabeleceram-se linhas de redes

ornitológicas de captura, próximas ao solo e alçadas a até 16 m de altura.

Foram usadas malhas próprias para espécies de diferentes tamanhos. O

perı́odo de captura iniciou-se com o clarear do dia, sendo as redes fecha-

d   lt  d  12 h  ´  i t l  i ´di  d  i ˜  
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Transportadas, uma a uma, em sacos de pano arejado para um ponto

de triagem e anilhamento, cada ave recebeu uma anilha de metal individual-

mente numerada, conforme o padrão do sistema nacional de anilhamento de

aves, coordenado pelo Centro de Pesquisas para Conservação de Aves Silves-

tres (Cemave/ Ibama).

Dados biológicos sobre mudas, estágio reprodutivo, sexo, idade e me-

didas básicas foram tomados de cada indivı́duo, bem como a localização es-

pacial da captura na Microbacia. Os dados foram registrados em uma ficha

padrão e, posteriormente, introduzidos no banco de dados de biodiversidade

da empresa  Anualmente  os dados de anilhamento são enviados à sede do
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Microbacia. Denominado de censo, consiste na anotação de todas as aves

observadas ou escutadas, em um intervalo de 20 minutos, por dois observa-

dores em locais previamente demarcados. Um ı́ndice de indivı́duos por espé-

cie é posteriormente calculado. Espécies ocasionais nas redes devido a com-

portamento e/ ou tamanho para as malhas, como os grandes gaviões, papa-

gaios, urubus e minúsculos beija-flores, são mensuradas de forma mais com-

pleta por esse método. Desde o inı́cio dos trabalhos, em 1993, foram fixados

piquetes de censo, demarcados em grupos de quatro a cada local de captura.

Como a maioria das aves apresenta maior atividade no perı́odo logo após o

nascer do sol, na Microbacia o censo foi executado durante um perı́odo de

duas horas a partir  do amanhecer,

Todas as aves observadas ou escutadas ao longo do trabalho na Microba-

cia, ou mesmo as encontradas fora desses perı́odos-padrão, também foram ano-

tadas para a listagem das aves da Microbacia. Caso seja uma ave rara ou amea-

çada de extinção, registra-se também o número de indivı́duos observados.

Todos os dados foram incluı́dos no banco de dados de biodiversidade

da Aracruz. e servem para análises imediatas do trabalho de monitoramento

da Microbacia. Por sua consistência, fornecem sustentação biológica e meto-

dológica robusta, e permitem o estabelecimento dos padrões das comunida-

des de aves bioindicadoras de cada etapa do ciclo do plantio comercial.
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As aves da Microbacia
Desde 1993 foram listadas 189 espécies de aves na Microbacia, cada

uma distribuı́da pelos ambientes onde foi anotada. Algumas dessas aves sur-

giram na Microbacia somente após a colheita da madeira; outras são espécies

migratórias ou aves ameaçadas de extinção que ali encontraram condições de

vida. Um grande conjunto de espécies é formado por aves de ambiente flores-

tal vivendo dentro da vegetação natural ou no interior do plantio. Como

exemplos mais significativos de cada uma dessas categorias, destacaram-se

as seguintes:

A) Aves de ambiente florestal

Juruviara  (Vireo chivi)

A ave mais frequente na Microbacia antes da colheita, plenamente

adaptada ao sistema de plantio da Aracruz, utilizando tanto o sub-bosque do

plantio como os próprios eucaliptos, além da copa da vegetação de grota.

Alimenta-se de insetos e frutos, ocorrendo em todos os ambientes florestais

ou semiflorestais mais adensados do Brasil. Procura insetos no meio das fo-

lhas das árvores, reunindo-se a outras espécies em

uma associação conhecida como bando misto. Na

Microbacia, alimenta-se dos frutos da pindaı́-

ba ou pimenta-de-macaco (Xylopia sericea),

M i  f i   t  l t  d  b
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letar material para testes de dispersão das sementes pelas aves, atualmente

em execução no viveiro da Aracruz. A reprodução da juruviara ocorre entre

setembro e janeiro. Devido a seu hábito de cantar seguidamente durante o

perı́odo reprodutivo, mesmo nos horários mais quentes do dia, torna-se a ave

mais ouvida nos talhões de eucalipto a qualquer momento nesse perı́odo do

ano. Após a colheita, manteve-se nas bordas da vegetação natural, esporadi-

camente incursionando nos talhões em rebrota no primeiro ano depois da

colheita da madeira. A colheita da área ocasionou um atraso de 3 meses em

seu calendário reprodutivo normal, retomado no ano seguinte. No quinto ano

pós-colheita, retornou à densidade registrada originalmente.

Choquinha (Thamnophilus punctatus)

Habitante da borda e copa das matas

fechadas, a choquinha é uma ave exclusi-

vamente inset ı́vora também adaptada aos

plantios, usando o sub-bosque dos talhões

de forma intensa. Antes da colheita, alguns

exemplares marcados chegaram à mesma li-

nha de rede no interior do plantio por seis ou

oito vezes ao longo dos anos, demonstrando a

existência de um território fixo no interior dos talhões. Vive em casais, com o

colorido cinza escuro e negro do macho contrastando com os pontos brancos

da asa ou da cauda, enquanto na fêmea as cores escuras são substituı́das por

t   d    D t     i t i  d  t ˜
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do a uma galinha choca, razão de seu nome comum. Também é conhecida

como bate-cabo, devido ao hábito de mover constantemente a cauda (conhe-

cida como “cabo” no norte/ nordeste do Brasil) em movimentos verticais rápi-

dos. Antes da colheita da madeira apresentava sinal de reprodução ao longo

do ano, parecendo estar sempre preparada para nidificar, aguardando o surgi-

mento de condições. Com a retirada das árvores de eucalipto dos talhões, a

espécie manteve-se nas bordas da vegetação natural, ocasionalmente entran-

do nas áreas próximas dos talhões em adensamento. Sua reprodução também

foi afetada pela colheita na Microbacia, embora um ano após tenha apresen-

tado nidificação no perı́odo da primavera. Sua população aumentou nos dois

anos pós-colheita, chegando a quase o dobro do perı́odo antes da colheita

dos talhões. O crescimento posterior dos talhões e a redução do sub-bosque

fizeram seus números retornarem ao patamar de antes da colheita. Nit ida-

mente, os talhões com até 2 anos de idade funcionam como uma capoeira em

instalação, ambiente favorável para a espécie conforme sua densidade indica.

Tolmomyias f laviventris

Pequena ave inset ı́vora que pode passar despercebida se não cantar.

Assobio alto e forte, notável nas bordas de mata e formações densas, graças

ao qual é conhecido vulgarmente como piit i na região do rio Jaguaribe, no

Ceará, embora não tenha nome comum conhecido nos outros locais do Bra-

sil. Vive solitário ou em casais durante o perı́odo reprodutivo, caçando

insetos para alimentar-se, seja em vôo ou sobre a vegetação. Seu ninho

d t   t ´ t i  ´ i  C t ´ i  b l  d t   
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rial do ninho não é tecido, como em

outras aves que usam esse formato. Cada

part ı́cula adere na vizinha pela umidade e

permanece presa depois de seca. Os ninhos

podem tanto estar a poucos metros do solo

como a até 8 metros de altura. Localizados em

pontas de galhos destacados, esses ninhos são mui-

tas vezes vistos antes das aves que os construı́ram. Resistem bem à chuva e

ao vento, permanecendo por semanas ou meses após serem abandonados.

Antes da colheita, vivia na faixa superior do sub-bosque e nas faixas médias

do plantio denso. Assim como as duas espécies anteriores, vários indivı́duos

foram seguidamente recapturados nas mesmas linhas no interior do plantio,

indicando a existência de territórios dentro dos talhões. Com a colheita na

Microbacia, moveram-se para as bordas da grota, permanecendo nesse am-

biente ao longo do primeiro ano pós-colheita. Ao contrário das outras duas

espécies, seus números não se adensaram nos patamares pré-colheita até o

quinto ano após a colheita.

B) EspÈcies presentes unicamente
dentro das plantaÁı es de eucalipto

Antes da colheita da madeira, foram determinadas quatro espécies de

aves vivendo unicamente dentro dos talhões de eucalipto. Esse dado, em

conjunto com as aves da borda e copa da mata vivendo no interior do plantio

d  i  l i   i l  t   i f ˜    t
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ocasionais incursionavam uma parte do dia no interior da floresta plantada a

partir de formações adjacentes.

Nos trabalhos na Microabacia, entretanto, foram registradas essas quatro

espécies de maneira exclusiva no interior dos talhões, algumas com indivı́du-

os marcados retornando às mesmas redes ao longo de anos, mostrando que há

uma oferta de recursos no plantio, quando manejado de maneira adequada,

permitindo-se o crescimento do sub-bosque.

Neste grupamento, destaca-se a

Cambuci ra (Troglodytes aedon) ,

também conhecida como cambaxirra, cor-

ruı́ra ou garrincha. Originalmente, esta

espécie habitava os cerrados, áreas com ve-

getação baixa e densa ou clareiras extensas.

Adaptou-se aos ambientes urbanos e semi-urba-

nos criados pela atividade humana, aproximando-se e vivendo dentro de

cidades de porte. Muito ativa na caça dos  invertebrados, seu único alimen-

to, chama a atenção tanto pelo canto, alto para seu porte, como pela cons-

tante movimentação. Dessa forma, recebeu diversos nomes comuns em di-

ferentes partes do paı́s, sendo chamada, na região de Aracruz, por cambuci-

ra. Mesmo após a colheita da madeira, permaneceu no interior da área plan-

tada, não sendo detectada na borda da vegetação da grota.

As outras três aves encontradas somente nos talhões foram duas espé-
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pressão, seus números nos talhões comerciais são significativos, usando os

arbustos do sub-bosque para construir seu ninho. A terceira espécie é um

pequeno parente do bem-te-vi, o piolhinho (Euscart hmus me-

loryphus) , e alimenta-se de insetos na parte mais baixa do sub-bosque do

plantio.

C) EspÈcies de ambiente aberto
Com a colheita da madeira, a Microbacia passou de uma área dominada

por ambiente florestal para uma região onde mescla-se o ambiente de floresta

natural das grotas com a área aberta dos talhões colhidos. Essa nova situação

atraiu um grupamento de espécies adaptado a esse ambiente, diferente das

aves antes existentes na Microbacia. Delas, destacaram-se as seguintes:

Tico-t ico (Zonot richia capensis)

Literalmente, ocorreu uma invasão

desta espécie à medida que os talhões eram

colhidos. Algumas vezes, as aves estabele-

ciam-se ainda com a colheita em andamen-

to, podendo ser observadas próximo às má-

quinas em trabalho de carregamento ou cor-

te. Antes da colheita, havia um único registro da

espécie na Microbacia, situação revertida já em setembro de 1996, quando

metade da área estava cortada e o tico-tico ocorria em todos os talhões

b t    t d  d  Mi b i  L  ´   h d   ti ti
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de capins e ciperáceas (seu principal alimento, complementado por insetos)

em filhotes. O adensamento da vegetação dos talhões, resultado da rebrota

dos tocos e do reaparecimento do sub-bosque, foi afastando os tico-ticos

dessas áreas no primeiro ano pós-colheita, com a espécie mantendo-se ao

longo das estradas e nos talhões com novos plantios. Ocasionalmente usa a

borda da grota, sem penetrar na mata. Um ano após serem marcados como

filhotes na Microbacia, alguns exemplares ainda retornavam às redes. A queda

populacional persistiu à medida que os talhões cresciam e a área retomava

seu perfil florestal. Pela dinâmica observada, os tico-ticos foram buscando

outros locais para viverem, como talhões recém-colhidos em outros pontos

da região ou áreas de pastagens do entorno da empresa.

Rolinha-caldo-de-fei j ão  (Columbina talpacot i)

Embora tenha chegado à Microbacia um pouco mais tarde do que o

tico-tico (janeiro de 1997), a rolinha-caldo-de-feijão rapidamente suplantou-

o como a espécie mais freqüente nas áreas abertas. Seus totais nas redes são

superiores a qualquer outra espécie. Assim como o t ico-tico, logo após sua

chegada passou a reproduzir-se intensamente, aproveitando a disponibilida-

de de sementes de capins e tiriricas. Usa pouco a borda da vegetação natural,

permanecendo no interior dos talhões plantados ou rebrotados com eucalip-

to. Sua reprodução não ficou restrita

a uma época do ano, com sinal re-

produtivo em todos os meses após

j i  d  1997  E t t t  ` did  

      

      

       



     

19

procura os talhões mais abertos. Rolinhas marcadas no inı́cio de 1997 nos

talhões em crescimento surgiram nas redes dos talhões replantados no final

do ano, como reflexo das alterações das condições ecológicas de cada local.

Com o crescimento do eucalipto e a recomposição das árvores do sub-bosque,

diminui a insolação no interior do talhão, fator fundamental para o cresci-

mento e formação das sementes de capins e tiriricas. Como resultado, há uma

diminuição da oferta de alimento para a rolinha, ao mesmo tempo em que a

reaproximação do aspecto florestal faz a espécie afastar-se, por não penetrar

nas áreas de vegetação mais densas. Desloca-se, então, para outras áreas

recém-cortadas ou outro tipo de ambiente mais favorável a seu modo de vida,

como ocorreu quando invadiu a  Microbacia.

Tico-t ico-rato  (Ammodramus humeralis)

Habitante de campos naturais e

pastagens, onde procura sementes no

solo e insetos entre as folhas. Chegou à Mi-

crobacia logo no inı́cio dos trabalhos de co-

lheita da madeira, junto com o tico-tico.

Deve seu nome comum à proximidade de for-

ma e cores com este último, bem como por seu

hábito de fugir correndo entre os capins a qualquer perigo, assemelhando-se

a um ratinho nesse movimento. Por ser uma ave de ambiente campestre, logo

que começa a ocorrer o crescimento do eucalipto e do sub-bosque nos ta-
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encontrado na área, servindo como um indicador de áreas recentemente alte-

radas ou de locais com deficiência de crescimento, onde há a manutenção de

áreas abertas dentro dos talhões.

D) EspÈcies ameaÁadas de extinÁ„ o
Ao longo do trabalho foram detectadas quatro aves listadas como ame-

açadas de extinção. Todas ocorrem unicamente na Mata Atlântica, sendo a

redução desse ecossistema a razão fundamental  da ameaça Uma dessas aves

usa continuamente os recursos locais, enquanto as demais correspondem a

indivı́duos que passaram pela área ou a utilizaram por pouco tempo.

O papagaio-chauá (Amazona rhodocorytha) , cuja ocorrên-

cia original abrangia a Mata Atlântica entre Alagoas e o norte do estado do

Rio de Janeiro, foi a espécie mais freqüente. Sua diminuição deve-se, entre

outros fatores, à redução da mata e ao interesse humano de possuir papagai-

os, apesar da proteção legal. Sua população na Microbacia manteve-se está-

vel ao longo do trabalho, com reprodução bem-

sucedida. Vive nas grotas da Microbacia, usando

as bordas do plantio ocasionalmente, como ponto

de pouso. Os casais gritam muito no inı́cio da

manhã, quando emitem, entre outros gritos, o som

que lhes dá nome, entendido por nós como chauá

ou jauá. É um papagaio que também atrai a aten-

ção pela combinação de cores da cabeça e corpo.
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de recursos na área ao longo do ano, como resposta às modificações propici-

adas pelas estações do ano. As aves migratórias são componentes do ecossis-

tema, adaptadas para usufruir essas variações em cada local por onde pas-

sam, em seu cont ı́nuo ciclo de movimentos. Algumas dessas espécies repro-

duzem-se na Microbacia, enquanto outras originam-se no sul do paı́s, na

parte meridional do continente, nas serras capixabas ou na América do Norte.

Cada ave desse grupo possui calendário próprio de movimentação, chegando

e saindo da Microbacia em meses determinados. Como exemplo dos diversos

tipos de migrações temos as seguintes espécies:

Juri t i-azul (Claravis pret iosa)

Uma pequena jurit i que atrai a

atenção pelo brilhante colorido azul

do macho, enquanto a fêmea é to-

talmente marrom. Aparece na Microba-

cia após o inı́cio da primavera (setem-

bro) e permanece até o final do verão (mar-

ço), alimentando-se, ao que se sabe, de se-

mentes no solo. Em janeiro, os machos estão muito at ivos, emit indo seu

canto reprodut ivo. Vive dentro dos talhões mais densos e não penetra na

vegetação da grota, exceto em suas bordas. Com a colheita na Microbacia,

não estabeleceu reprodução em janeiro de 1997. O crescimento dos ta-

lhões no final daquele ano forneceu novamente condições para nidifica-
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Para isso, todas as anilhas informam a caixa postal do  Cemave (CP 34,

Brası́lia, DF), endereço para o qual quem encontra uma ave marcada deve

escrever comunicando a letra e os números da anilha. . Essa comunicação

também pode ser feita pela internet ( cemave@ibama.gov.br) . Como a

numeração da anilha é única, o Cemave pode rastrear no banco de dados

onde e quando a ave foi marcada, informando ao anilhador os dados do

encontro de cada ave.

Outro visitante exclusivo de primavera/ verão é o gavi ão-sovi  ou

sauveiro ( Ict inia plumbea) . De porte médio, caça exclusivamente

insetos em vôo sobre as copas, com especial predileção pelas formas aladas

das saúvas (içás ou tanajuras), razão de um de seus nomes comuns. Dessa

maneira, ajuda a controlar a população de saúvas de

uma área, diminuindo o número de rainhas ca-

pazes de iniciar novos formigueiros. Uma po-

pulação importante desse gavião chega a cada

ano à Microbacia. Ali permanece todo o ve-

rão até antes da colheita. No primeiro ano

após a área ser colhida, restringiu sua estadia

até o mês de novembro, desaparecendo em

seguida. Retornou ao padrão pré-colheita no

terceiro ano após a colheita. Como ocorre com a jurit i-azul, não sabemos

para onde se dirigem após deixar a Microbacia. Na Amazônia, são observa-

dos bandos desse gavião migrando para o sul em agosto, podendo ser essa

i˜    t  t  d  t i t  l i   l l d  t d  d
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Logo após o final do verão (março/ abril), chega ou passa pela Micro-

bacia um outro contigente de migrantes. São aves migratórias do outono/

inverno austrais, oriundas do sul do continente, do sul do Brasil ou das mon-

tanhas capixabas, abandonando essas áreas durante a escassez periódica de

recursos do meio do ano devido às flutuações climáticas naturais.

O sabiá-una (Platycichla flavi-

pes)  é uma dessas espécies. A origem

das aves presentes na Microbacia é igual-

mente um mistério, podendo tanto ser prove-

nientes do sul do Brasil como das serras capixa-

bas, onde a espécie reproduz-se no verão e desa-

parece no inverno. De maneira similar aos outros

casos, somente com o encontro de aves anilhadas poderemos esclarecer esta

questão. É uma ave que procura na copa das árvores os pequenos frutos dos

quais se alimenta. Ocasionalmente, captura insetos e outros pequenos inver-

tebrados. O macho apresenta uma mistura de cinza azulado e negro em sua

plumagem, contrastando com o bico e pernas amarelos. A fêmea é amarronza-

da. Seu nome comum é mesclado com a palavra indı́gena una, que significa

preto. Antes da colheita, usava intensamente os talhões comerciais e a vege-

tação da grota. Enquanto o sub-bosque não se recuperou, deixou de freqüen-

tar a área cortada, retornando aos talhões após o crescimento e adensamento

de árvores e sub-bosque.
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Um número menor de espécies

com esse tipo de migração usa os am-

bientes terrestres na região de Ara-

cruz, sendo mais freqüentes as adaptadas

ao ambiente marinho ou das praias. Na Mi-

crobacia, foi detectado o papa-lagartas

(Coccyzus americanus)  e uma andorinha

(Hirundo rustica). O primeiro é um especialista em alimentar-se de lagartas,

como diz seu nome comum. Essa ave, parente dos anus, nidifica a partir de

maio nas florestas temperadas norte-americanas e canadenses. Em agosto/

setembro inicia o movimento migratório para a América do Sul. Seu vôo mi-

gratório atravessa uma extensão entre 2 mil e 3 mil quilômetros sobre o

Caribe, realizando uma das mais espetaculares travessias marı́t imas feita por

uma ave florestal em todo o mundo. No Brasil, ocorre de setembro a maio nos

ambientes florestais fora da Amazônia, chegando ao extremo sul do paı́s. Na

América do Norte, por força da fragmentação da floresta temperada, apresen-

ta reduções populacionais importantes nas últimas décadas. É pouco visı́vel

ao longo de sua estada no Brasil, mantendo-se na vegetação fechada. De toda

forma, por sua dieta especializada em lagartas, é um visitante com atuação

significativa no controle de borboletas neste estágio da vida.
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Conclusı es
No seu papel de indicadoras das condições ambientais da Microbacia e

sua dinâmica antes e depois da colheita, as aves evidenciaram alguns fatos.

Antes da colheita dos talhões comerciais, a Microbacia funcionava

como um ambiente florestal, demonstrado pelo número de espécies ocor-

rendo tanto no remanescente de Mata Atlântica na grota como nos talhões

plantados. Ao final do ciclo de cult ivo para celulose, um total de 85 espéci-

es usava recursos nos dois ambientes. Mais ainda:  indivı́duos dessas espé-

cies estabeleceram seus territórios de vida no interior dos talhões, alguns a

centenas de metros da vegetação natural. Como as aves somente mantém-se

nos locais onde conseguem obter alimento, proteção contra predadores e

fatores climáticos, elas testemunham o uso de recursos locais dentro dos

talhões plantados com eucalipto e mantidos com sub-bosque formado por

espécies nat ivas.

Outro resultado do trabalho extremamente significativo refere-se à ri-

queza de espécies presentes. Comparando-se as espécies listadas pela primei-

ra vez na Microbacia, para cada indivı́duo capturado vamos ter uma curva de

acumulação de espécies, igualável à de outras áreas de florestas tropicais da

América do Sul e Central. Por esse quadro comparativo, o número de espécies

encontradas nas redes até antes da colheita foi de 75 espécies para 550

capturas. Esse resultado indica uma riqueza superior a áreas da Floresta Ama-

zônica em Manaus, e áreas de matas tropicais da América Central na Costa
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de de sustentação de espécies, usando tanto a região da grota como o plantio

de eucalipto, superior à inicialmente esperada, considerados o conhecimento

anterior de aves em áreas submetidas a reflorestamento com fins econômicos

e o tamanho da área. Ao mesmo tempo, para atingirmos as 550 capturas do

perı́odo pré-colheita foram necessários dois anos e meio de capturas, com um

esforço total ao redor de 18 mil  horas-rede. Nas demais áreas usadas para

comparação, esse mesmo total de capturas é obtido em menos tempo e com

um número menor de horas-rede, indicando que algumas aves na Microbacia

estão, em geral, com densidade populacional rarefeita.

É importante ressaltar a importância do funcionamento, após a colhei-

ta da madeira, da vegetação das grotas como área de refúgio das espécies

florestais enquanto o plantio não se adensa e retorna a seu aspecto mais

florestal. A vegetação natural serviu como abrigo dessas aves, mantendo po-

pulações locais das espécies, as quais retornaram à área plantada com o

adensamento do plantio e sub-bosque. Nenhuma espécie presente antes da

colheita na Microbacia desapareceu no perı́odo de pós-colheita do eucalipto

nos talhões comerciais.

Vários indivı́duos anilhados antes da colheita da Microbacia seguiram

retornando às redes ao longo do tempo de crescimento do novo ciclo do euca-

lipto. Outros estiveram ausentes nos primeiros anos após o plantio e reaparece-

ram quatro anos depois, evidenciando a dinâmica espacial das espécies. O re-

corde individual para um retorno é de um Currupio (Rhyt ipterna sim-

plex) , capturado em novembro de 1994 e reaparecendo nas redes 6 anos e 10
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Mata Atlântica. Pesa entre 4 e 6 gramas,

perdendo, em tamanho, somente para al-

guns beija-flores. Vive no sub-bosque da

mata e dos plantios mais adensados. In-

setı́voro exclusivo, caça suas presas nas

folhas, desde insetos adultos a pequenas lar-

vas. Originalmente capturado como adulto em

junho de 1994 e anilhado na linha da borda com a vegetação natural com

uma anilha especial, em função do tamanho (a mesma de beija-flores, código

A01525), retornou, inicialmente, em agosto de 1996 na linha do interior do

plantio do mesmo ponto (nesse perı́odo, a colheita ainda não havia atingido

o local). Novamente, em novembro de 1999, na linha da borda do mesmo

local, três anos após o talhão ter sido colhido. Essa última informação ocorre

5 anos e 4 meses após o anilhamento.

No movimento de recolonizar os talhões plantados ou em rebrota, as

aves estão, também, trazendo as sementes de diversas plantas do sub-bosque

do plantio. Dessa maneira, aceleram o processo de recomposição deste estra-

to sob o eucalipto e permitem tanto a retomada da estrutura encontrada

antes da colheita, como a permanência das espécies adaptadas ao plantio em

si e seu sub-bosque. Com isso, graças ao manejo implantado dos talhões

comerciais, entremeados de vegetação natural e com sub-bosque denso, é

possı́vel observamos a riqueza de espécies de aves encontrada. Lembrando

que cada espécie depende de caracterı́st icas ecológicas próprias, a riqueza de
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Aves encontradas
na Microbacia
entre 1993 e 2002

A letra S indica aves que sobrevoaram a área, sem pousar. Em

VERMELHO, as espécies consideradas ameaçadas no paı́s ou localmente, indi-

cadas pela Lista Oficial de Espécies Ameaçadas (Ibama) ou pelo Livro Verme-

lho das Aves em Perigo (International Council for Bird Preservation e União

Internacional para a Conservação da Natureza). Em AZUL, as aves de ambien-

te aberto, chegadas após a colheita dos talhões.

ESPÉCIE NOME COMUM
VEGETAÇÃO

PLANTIO
NATURAL

Crypturellus soui Inhambu X -

Crypturellus tataupa Inhambu-xintã X X

Crypturellus parvirostris Inhambu-xororó - X

Rhynchotus rufescens Perdiz - X

Podilymbus podiceps Mergulhão X X

Podiceps dominicus Mergulhão X X

Dendrocygna viduata Marreca-irerê S S

Cairina moschata Pato-do-mato S S

Butorides striatus Socó-ı́, socó-estudante X -

Penelope superciliaris Jacu, jacupemba X -

Cariama cristata Seriema - X
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ESPÉCIE NOME COMUM
VEGETAÇÃO

PLANTIO
NATURAL

Cathartes aura Urubu-de-cabeça-vermelha S S

Cathartes burrovianus Urubu-de-cabeça-amarela S X

Coragyps atratus Urubu X S

Elanoides forficatus Gavião-tesoura X S

Ictinia plumbea Gavião-sauveiro X S

Rosthramus sociabilis Gavião-caramujeiro S S

Chondrohierax uncinatus Gavião X -

Geranospiza caerulescens Gavião-pernilongo X S

Buteo magnirostris Gavião-carijó X X

Buteo albicaudatus Gavião S S

Buteo brachyrurus Gavião S X

Leucopternis polionota Gavião-pomba X S

Accipiter striatus X S

Harpagus diodon Gavião X S

Micrastur ruficollis Gavião X -

Micrastur semitorquatus Gavião-relógio X X

Micrastur ruficollis X -

Herpetotheres cachinnans Acauã X -

Milvago chimachima Gavião-carrapateiro X X

Polyborus plancus Carcará X X

Falco femoralis Falcão X X

Ara maracana Maracanã S S
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ESPÉCIE NOME COMUM
VEGETAÇÃO

PLANTIO
NATURAL

Pionus maximiliani Maitaca X X

Amazona rhodocorytha Papagaio- chauá X S

Amazona amazonica Papagaio-do-mangue X S

Columba speciosa Pomba-trocal X S

Columba picazuro Asa-branca S X

Columba cayennensis
Pomba-galega,

pomba-verdadeira
X X

Columbina talpacoti Rolinha-caldo-de-feijão S X

Columbina minuta Rolinha - X

Scardafella squammata Fogo-apagou X -

Claravis pretiosa Jurit i-azul - X

Geotrygon montana Parari-vermelha X -

Leptotila verreauxi Juriti X -

Leptotila rufaxilla Juriti X -

Piaya cayana Alma-de-gato X X

Coccyzus americanus Papa-lagarta X -

Coccyzus euleri Papa-lagarta X X

Guira guira Anu-branco - X

Crotophaga ani Anu - X

Tyto alba Suindara ou Rasga-mortalha - X

Pulsatrix perspicillata Murucututu X -

Otus choliba Caburé X X
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ESPÉCIE NOME COMUM
VEGETAÇÃO

PLANTIO
NATURAL

Caprimulgus parvulus Bacurau - X

Hydropsalis brasiliana Bacurau-tesoura - X

Streptoprocne zonaris Andorinhão S S

Chaetura cinereiventris Andorinhão S S

Glaucis hirsuta Beija-flor X X

Phaethornis idaliae* Beija-flor X X

Eupetomena macroura Beija-flor-tesoura X X

Thalurania glaucopsis Beija-flor X X

Anthracothorax nigricollis Beija-flor X X

Leucochloris albicollis Beija-flor X -

Hylocharis cyanus Beija-flor X X

Hylocharis sapphirina Beija-flor X X

Amazilia fimbriata Beija-flor - X

Amazilia versicolor Beija-flor X -

Amazilia lactea Beija-flor - X

Chlorostilbon aureoventris Beija-flor X X

Chlorestes notatus Beija-flor X -

Polytmus guainumbi Beija-flor - X

Callyphlox ametistina Besourão X X

Galbula ruficauda Fura-barreira X -

Malacoptila striata Rapazinho-dos-velhos X -

Ceryle torquata Martim-pescador, Matraca S S
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ESPÉCIE NOME COMUM
VEGETAÇÃO

PLANTIO
NATURAL

Leuconerpes candidus Bilro, pica-pau-branco X X

Colaptes campestris
Pica-pau-do-campo

ou Chã-chã
- X

Picumnus cirrhatus Picapauzinho X X

Veniliornis maculifrons Picapauzinho X X

Dryocopus lineatus Pica-pau X X

Dendrocincla turdina Arapaçu-turdina X -

Furnarius rufus João-de-barro X X

Furnarius figulus X -

Xenops minutus Bico-virado X X

Drymophila squammata X -

Thamophilus palliatus X -

Thamnophilus punctatus Choca X X

Myrmotherula axillaris X -

Procnias nudicollis Araponga X -

Tityra cayana Anambé X -

Pachyramphus viridis X X

Pachyramphus marginatus X X

Pachyramphus polychopterus X X

Pipra pipra Tangará X -

Pipra rubrocapilla Tangará X X

Manacus manacus Rendeira X -
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ESPÉCIE NOME COMUM
VEGETAÇÃO

PLANTIO
NATURAL

Myiozetetes similis Bem-te-vizinho X X

Myiozetetes cayanensis Bem-te-vizinho X -

Megarhynchus pitangua Nei-nei X X

Myiodynastes maculatus Bentevi-rajado X X

Rhytipterna simplex Currupio X X

Atilla rufus X X

Pipromorpha oleaginea X X

Hirundinea ferruginea Bilro X X

Myiarchus ferox Cocurutado X X

Myiarchus swainsoni Cocurutado X X

Myiarchus tuberculifer Cocurutado X X

Myiarchus tyrannulus Cocurutado X X

Sirystes sibilator Gritador X X

Empidonomus varius X X

Elaenia flavogaster Cocuruta X X

Elaenia mesoleuca - X

Elaenia albiceps - X

Elaenia parvirostris - X

Elaenia chiriquensis X X

Contopus cinereus X -

Leptopogon amaurocephalus X X

Cnemotriccus fuscatus X -
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ESPÉCIE NOME COMUM
VEGETAÇÃO

PLANTIO
NATURAL

Tolmomyias poliocephalus X -

Todirostrum cinereum Relógio X X

Myiopagis caniceps X X

Xanthomyias virescens X -

Serpophaga subcristata X X

Camptostoma obsoletum Risadinha X X

Capsiempis flaveola X X

Myiornis auricularis Piolhinho X X

Stelgidopteryx ruficollis Andorinha X -

Progne chalybea Andorinha X X

Hirundo rustica Andorinha S S

Phaeoprogne tapera Andorinha X X

Thryothorus genibarbis Marido-é-dia X -

Troglodytes aedon
Cambaxirra,
cambucira, garrincha

- X

Mimus saturninus Sabiá-do-campo X X

Turdus leucomelas Sabiá-barranco X -

Turdus amaurochalinus Sabiá-poca X -

Turdus fumigatus Sabiá-da-mata X -

Platycichla flavipes Sabiá-una X -

Cacicus haemorrhous Guaxo X X

Gnorimopsar chopi
Graúna, melro ou

X X
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ESPÉCIE NOME COMUM
VEGETAÇÃO

PLANTIO
NATURAL

Parula pitiayumi Mariquita X X

Geothlypsis aequinoctialis Pia-cobra - X

Cyanerpes cyaneus Saı́-beija-flor X X

Dacnis cayana Saı́-azul X X

Coereba flaveola Sebinho X X

Conirostrum speciosum Figuinha X -

Euphonia chlorotica Fim-fim, Vi-vi X -

Euphonia violacea Gaturamo X X

Tangara cayana Saı́ra-macaco X X

Tangara mexicana Saı́ra-louça X X

Nemosia pileata Saı́ra X X

Thraupis sayaca Sanhaço-do-mamoeiro X X

Thraupis palmarum Sanhaço-do-coqueiro X X

Hemithraupis flavicollis X X

Tachyphonus cristatus Tiê-preto X X

Tachyphonus coronatus Tiê-preto X X

Trichothraupis melanops X X

Tersina viridis Saı́-andorinha X -

Saltator maximus Trinca-ferro X X

Caryothraustes canadensis Furriel X X

Tiaris fuliginosa Cigarra-bambu X -

Sporophila caerulescens Coleirinho - X

Sporophila nigricollis Coleiro-do-brejo - X

Volatinia jacarina Tiziu - X
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