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ABSTRACT - Only a few forest fragments survived the predatory model of land 
use in southem Minas Gerais. These forests remnants, which are secondary, contain isolated 
populations offauna and flora (some already threatened with extinction) which are suffering 
a process of genetic impoverishment. The revegetation\reforestation of areas between the 
forest fragments creating fauna corridors allows the comunication between fauna and flora 
species and improve genetic interaction as well as the chances of species survival. ln order to 
connect the most important forest fragments in Lagoa Farm, Monte Belo, Minas Gerais, 
Brazil, a fauna corridor project is being developped since the 80's by the Sul-Mineiro Insti 
tute for Studies and Nature Conservation. The methodology is based on bibliographical re 
search on the theme and on the native rare species. Fieldwork has been conducted to develop 
the reforestation project and monitor the vegetation development and fauna and flora coloni 
zation by species of the neighbour forests. The fauna corridor being set up in this farm 
already shows succes indicators, such as the colonizatoion of the area being artificially and 
naturally reforested by flora and fauna species which are typical of the native surrounding 
forest edges. The fauna corridors being created together with the existing expressive forest 
remnants from Lagoa Farm could form the core area for a broader network in the region. 

Key Words: Fauna Corridors, Forest Fragments. 

RESUMO - Somente poucos fragmentos florestais sobreviveram ao modelo preda 
tório de ocupação de espaço no Sul de Minas Gerais. Estes remanescentes florestais secundá 
rios contém populações isoladas de fauna e flora (algumas já ameaçadas de extinção) que 
estão submetidas a um processso de empobrecimento genético. O reflorestamento das áreas 
entre os fragmentos florestais criando corredores de fauna, permite a comunicação entre 
espécies de fauna e flora e intensifica a interação genética assim como as chances de sobre 
vivência das espécies. O Instituto Sul-Mineiro de Estudos e de Conservação da Natureza em 
1980 iniciou um projeto de corredores de fauna com objetivo de estabelecer contato entre os 
mais importantes fragmentos florestais da Fazenda Lagoa. A metodologia se baseia em pes 
quisa bibliográfica sobre o tema e sobre as espécies ameaçadas de extinção. Um trabalho de 
campo tem sido realizado para implantar o projeto de reflorestamento e monitorar o desen 
volvimento da vegetação e a colonização por espécies vegetais e animais das florestas vizi 
nhas. Nos corredores em formação na fazenda já existem indicadores de êxito do projeto tais 
como a colonização da área em reflorestamento por espécies de fauna e flora típicas de orla 
de mata e oriundas das florestas nativas em redor. Os corredores de fauna em formação 
poderiam vir a constituir com os remanescentes florestais expressivos da Fazenda Lagoa a 
área central de irradiação de uma rede florestal na região. 

Palavra-chave: Corredores de Fauna, Fragmentos Florestais. 
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INTRODUÇÃO 

Somente poucos fragmentos florestais sobreviveram ao modelo predatório de ocupa 
ção do espaço no sul de Minas Gerais pelo colonizador europeu e seus descendentes (Vieira 
1990). Os poucos remanescentes florestais no município caracterizam-se como fragmentos 
de florestas secundárias contendo populações isoladas de espécies nativas de fauna e flora 
(algumas ameaçadas de extinção) que estão submetidas a um processo de empobrecimento 
genético. "Estudos de Biogeografia de Ilhas nos alertaram do perigo de perda de espécies se 
uma área se torna isolada. Muitos biólogos especializados em vida selvagem estão preocupa 
dos com o fato de que apesar dos esforços, uma certa taxa de extinção é inevitável se nossos 
parques nacionais e reservas se tomarem ilhas num mar de agricultura." (Breckwoldt 1986). 
Estes fragmentos florestais possuem maior fragilidade e se encontram menos protegidos 
contra a invasão de gado de pastagens vizinhas e contra as queimadas constantes de pasta 
gens e de canaviais que as margeiam e o que geralmente afeta a vegetação de bordas. Assim, 
"A segurança das espécies na vegetação remanescentes aumentaria se os parques e reservas 
silvestres fossem interligados por corredores que permitissem o movimento dos animais 

Agrosilvicult ura no 
Corredor de Fauna I 

silvestres entre as reservas. Se houvesse uma extinção local então os novos indivíduos pode 
ria também introduzir-se numa população de outro modo isolada e manteria a estabilidade 
da espécie para adptar-se e evoluir quando houvessem mudanças inevitáveis de clima e do 
meio-ambiente. (Breckwoldt 1986). 

Em 1980 foi iniciado o primeiro projeto de reflorestamento na Fazenda Lagoa pelo 
Horto Monte Alegre, (precursor do ISM), em área íngreme degradada onde antes havia uma 
pastagem que foi abandonada. O projeto nesta área foi a princípio idealizado para criar 
condições de recolonização florestal da encosta com a proteção da área contra queimadas e 

" 

não mais a utilizando corno pastagem. A parte mais baixa 
da encosta foi destinada ao plantio de árvores na sua mai 
oria nativas da fazenda no sentido de favorecer a 
revegetação pela floresta típica da região. Até o momento 
aproximadamente 700 árvores já foram plantadas. Poste 
riormente, quando da idealização do projeto de Corredo 
res de Fauna foram escolhidos os trechos em que a vege 
tação se apresentava mais densa para implantar este últi 
mo. Foi então implantado o Corredor da Fauna I entre a 
Mata da Lagoa e o Capão de Mata da Água Escondida. 

Em 1990 começou a ser implantado o Corredor de 
Fauna II entre o Capão de Mata da Água Escondida e a 
Mata da Olaria. 

MATERIAL E MÉTODOS 

/111c1" do p/(111/10 no 
Corredor de Fauna li 

Para este projeto tem sido utilizada não somente uma metodologia baseada em traba 
lho e observação de campo como também uma pesquisa na bibliografia pertinente inclusive 
em pesquisas elaboradas na Fazenda Lagoa por pesquisadores associados ao Instituto Sul 
Mineiro de Estudos e de Conservação da Natureza. (Bueno 1989, Calouro I 990, Delgado 
1990, Sierra 1992, Souza 1990 e Vieira 1990 e 1991). 

Os trabalhos de campo referem-se a atividades silviculturais e incluem desde a coleta 
de sementes para a produção de mudas no viveiro até os tratos culturais para manutenção das 
árvores e outras formas biológicas. 

Somente alguns poucos tratosculturais tem sido utilizados de modo a se obter um 
reflorestamento o mais próximo possível do que seria a regeneração natural da área. As 
mudas foram plantadas com a idade aproximada de um ano e com altura de 30 a 50 cm na 
época da estação chuvosa. Além do controle da predação por formigas cortadeiras tem sido 
efetuada a capina por coroamento para contenção da competição por gramíneas. A poda tem 
sido praticada somente na área da trilha de educação ambiental que atravessa o corredor de 
Fauna I. 
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A caracterização dos corredores, avaliação dos resultados e discussão de perpectivas 
futuras baseia-se em literatura pertinente de modo geral e trabalhos e relatórios elaborados 
pelos pesquisadores que vem desenvolvendo projetos na Fazenda Lagoa como o de Corredo 
res de Fauna. 

RESULTADOS 
Ao longo dos últimos 12 anos na encosta montanhosa onde se localiza o Corredor de 

Fauna I está havendo um processo de recolonização florestal bem sucedido favorecido pela 
proximidade de florestas em bom estado de conservação e incentivado pelo plantio anual de 
árvores na maioria nativas da região. 

A Fitofisienomia da paisagem que vem retomando a sua cobertura vegetal original 
apresenta uma alternância entre manchas· de vegetação antrópica (pastagens abandonadas 
com predonúnio de gramíneas e com árvores esparsas) e capoeira jovem em formação. 

Nesta capoeira já se encontram os 3 estratos característicos de uma formação flores 
tal: O herbáceo com predonúnio de gramíneas; o arbustivo ainda pouco definido e dominado 
por plâ~ulas de cipós e de árvores e o arbóreo que atinge até 15 metros de altura, Existem 
raros indivíduos adultos, como o cedro vermelho (Cedrela fissilis) anterior ao projeto de 
reflorestamento. Entre as árvores do estágio pioneiro 1 estão algumas espécies de Compositae 
e a Amoreira nativa (Madura tinctoria). A sombra destas se desenvolvem as pioneiras do 
estágio 2, como o catiguá (Trichillia clausseni) que, dominante na Mata da Lagoa, demons 
tra grande capacidade de adaptação a essa área em regeneração. Dentre as árvores plantadas, 
na maioria nativas das matas da Fazenda, algumas mostraram um melhor desenvolvimento 
como as Canelas (lauraceae); Jatobás (Hymenaeae sp) e Pau-Pereira (Platycyamus regnellii). 
Dentre as espécies herbáceas que colonizaram a área estão as típicas invasoras de pastagens 
como Asclepias curassavica (Asclepiadaceae) e as silvestres comuns em orla de mata como 
Rue/lia sp (Acanthaceae) além de plantas características de áreas úmidas como Ludwigia sp 
(Onagraceae) nos locais brejosos. Variados cipós e escandentes como Dalachampia sp 
(Euphorbiaceae) e Pyrostegia estufa - Cipó de São João (Bignoniaceae), comuns nas ma 
tas da região estão povoando esta floresta em formação. 

Nas excursões realizadas pelo ornitólogo Ricardo Parrini em julho de 1993 foram 
observadas rigorosamente dentro dos limites dos Corredores de Fauna 26 espécies de aves 
das quais: 14 insetívoras; 7 nectarívoras; 4_granívoras e uma frugívora. 

O bloco dos insetívoros, compõe praticamente 50% do total da avifauna e dentre as 14 
espécies observadas, 7 são espécies das matas adjacentes que estão colonizando a área dos 
corredores de fauna. As aves insetívoras são atraídas pelos insetos polinizadores da flora dos 
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corredores. Os nectarívoros (na maioria beija-flores) beneficiam-se principalmente da pre 
sença de arbustos como Vernonia sp (Compositae) e de trepadeiras da família Sapindaceae 
entre outras plantas. A Floração destas além de fornecer néctar, atraem insetos que fazem 
parte da dieta destes últimos. 

DISCUSSÃO 

., 
'1 

A criação e desenvolvimento destes corredores de fauna entre fragmente- llorestais 
vem causando beneficias ambientais diretos a Fazenda Lagoa em especial na área do Corre 
dor de Fauna I que por localizar-se em área íngreme estava sujeito a um processo erosivo 
intenso em função da perda de sua antiga cobertura florestal. A regeneração florestal desta 
área permitirá uma maior conservação do solo e uma contenção do assoreamento da várzea. 

A regeneração florestal na área onde se localiza o Corredor de Fauna I vem ocorrendo 
na maior parte da encosta. Entretanto algumas áreas críticas ainda se encontram recobertas 
por vegetação campestre com predomínio de capim gordura (Melinis minutifloria - 
Graminae). Estas manchas de remanescentes de antigas pastagens sobre solos litólicos 
eutróficos serão estudadas no decorrer do projeto para avaliar'as condições edáficas ou hídricas 
que vem dificultando a recolonização pelas espécies arbóreas. 

Propõe-se também a realização de uma análise comparativa entre as duas áreas em 
processo de reflorestamento: a parte superior da encosta onde ocorre exclusivamente uma 
regeneração natural e a parte inferior onde a recolonização tem sido promovida com um 
plantio de espécies na maioria nativas das matas regionais. 

A pesquisa desenvolvida pelo pesquisador Delgado em julho de 1993 baseada na 
observação e comportamento das características alimentares de um grupo de macacos pregos 
(Cebus apella nigritus) teve como objetivo avaliar a importância da contribuição dos Corre 
dores de Fauna para esta espécie no futuro. Considerando a presença nos corredores de 
espécies vegetais que fazem parte da dieta desta espécie pode-se prever um ganho de poten 
cial na obtenção de proteína animal e vegetal quando na busca de alimento na área por estes 
primatas. Estima-se também que venha a ocorrer um alívio da competição intraespecífica e 
interespecífica com as outras duas espécies de primatas (Cal/icebus personatus e Ca/litrix 
aunta) devido ao ganho de espaço e alimento ofertado pelos corredores. Pode-se também 
supor que venha a haver uma diminuição da predação de espécies de aves, insetos e vegetais 
pelos macacos-pregos pois estas terãoseus efetivos aumentados pelo aumento da oferta de 
dieta para estes nos corredores; 

•• 
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Souza (Com. pessoal) observou que alguns cipós e lianas das famílias Sapindaceae e 
Bignoniacea que vem colonizando a área dos corredores fazem parte da dieta dos macacos 
sauás (Callicebus personatus) o que poderia vir a atraí-los no futuro. 

Segundo o ornitólogo F. Pacheco que vem realizando o levantamento da omitofauna 
de Monte Belo desde os anos 80, a criação de um elo físico arbóreo entre as parcelas de mata 
na Fazenda Lagoa permitirá do ponto de vista ornitológico as seguintes interações: 

> A troca gênica entre as populações de aves do sub-bosque que vivem nas duas 
matas; 

> Facilitar a disseminação de plantas ornitocóricas através da polinização e da dis 
persão de sementes; 

> Aumentar o território de vida das populações de aves florestais com o crescimento 
real das parcelas da matas através da formação de apêndices florestais pelos corre 
dores; 

O projeto do monitoramento destes corredores é um projeto a longo prazo que acom 
panhará a sucessão florestal na área e permitirá o conhecimento do quadro de colonização 
natural pelas espécies nativas regionais da fauna e flora assim como o desenpenho das espé 
cies plantadas. 

Agradecimentos: A J.P.P. Carauta pela leitura crítica do manuscrito. A José Carlos 
Romano pela assessoria em informática. A Lenilson S. pela criação de um programa de 
acentuação em língua portuguesa para o editor de Texto WP5 l. Aos Agrônomos Deud Abdum 
Nasser e Gil Faria Leite pelo apoio no reconhecimento de campo e orientação sobre a carac 
terização da vegetação e do quadro tisico da área. 
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PROJETO BOTICÁRIO: 
MONITORAl\.'.IENTO DOS CORREDORES 

DEFAUNADAFAZENDALAGOA 
MONTEBELO-MG 

RELATÓRIO TÉCNICO 1 

O monitoramento intensivo da presença da fauna e do comportamento fenológico das 
árvores plantadas, assim como da vegetação de regeneração natural dos corredores da Fa 
zenda Lagoa teve início em Janeiro de 1993 com a implantação do projeto. 

A cordenadora do projeto, a fitogeografa Maria Cristina Weyland Vieira vem reali 
zando observações fenológicas mensais (e quando possível semanais) da vegetação assim 
como vem acompanhando ocorrência de fauna. (Vide relatório em anexo). Estas observações 
vem sido documentadas em fotos, diapositivos e filmagens. 

A bióloga Silva B. de Souza (mestranda UNICAMP) vem observando mensalmente a 
ocorrência e o comportamento da fauna nos corredores. Ela vem também tentando avaliar a 
aproximação das bordas das matas contiguas aos corredores dos primatas que habitam os 
fragmentos florestais a serem conectados pelos corredores. ( em especial as 2 espécies vulne 
ráveis de extinção: Cal/ithrix aurita (sagui da cara branca) e Callicebus personatus (sauá). 

O Ornitólogo Fernando Pacheco (COA-RJ) realizou o primeiro levantamento da 
avifauna que frequenta o corredor e também os trechos de mata próximos a estes, com base 
no seu conhecimento de avifauna local (ele vem executando o levantamento de avifauna de 
Monte Belo 'desde 1985). (Seu relatório segue em anexo). 

Colonização de Ruellia sp (Acanthaceae) 
Corredor de Fauna 1 

'\ 
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RELATÓRIO TÉCNICO 2 

Este segundo relatório vai se concentrar no elemento faunístico do Ecossistema Corre 
dor de Fauna, que está em formação na Fazenda Lagoa por obra humana e apoio da natureza. 

No mês de julho de 1993 os Corredores de Fauna foram monitorados por um trio de 
pesquisadores com experiência em pesquisa de fauna assim constituído: O biólogo e ornitólogo 
Ricardo Parrini - COA - RJ; A bióloga e Mestrada da UNICAMP - Sílvia B. de Souza e 
o estudante com experiência em pesquisa biológica - Warley de Almeida Delgado - COA 
- MG. (Seus relatórios seguem em anexo). 

O estudante W. A. Delgado realizou observações do comportamento e das caracterís 
ticas alimentares do Macaco-Pregão (Cebus apella) com a função de avaliar a importância e 
contribuição dos Corredores de Fauna para esta espécie. Entre outras conclusões o pesquisa 
dor apresentou ganho do potencial na obtenção de proteína animal e vegetal com o forneci 
mento de frutos e insetos nos Corredores; alívio da competição alimentar intraspecífica e 
com outras espécies de primatas; otimização energética maior e previsão de aumento 
populacional. 

O Biólogo R. Parrini constatou a presença de 26 especies de aves no Corredor de 
Fauna (um número certamente preliminar) dentre as quais 21 são insetívoras e nectarívoras. 
Dentre estas espécies, 10 poderiam ser admitidas como oriundas das matas vizinhas como 
por exemplo o Beija-Flor Thalurania glaucopis que pode ser considerado uma espécie flo 
restal e típica das florestas da região. 

A bióloga S. Souza prosseguiu com a avaliação da aproximação dos Sauas ( Cal/ice bus 
personatus) mas ainda não apresentou resultados definitivos. 

Vegef"çào ( 'ampestre ( 'arredor de Fauna I 
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RELATÓRIO TÉCNICO 3 

Este terceiro relatório versará sobre a divulgação do projeto a nível regional, nacional 
e internacional a partir dos conhecimentos gerados através do monitoramento.dos Corredo 
res de Fauna. 

' Quando da primeira matéria feita pela TV - Globo do Sul de Minas já como um 
prenúncio do projeto, pouco se sabia dos seus resultados. O Painel apresentado no Congresso 
da Sociedade Botânica de São Paulo em 1992, já divulgando o patrocínio da Fundação Boti 
cário para o projeto a ser realizado em 1993, já continha wna lista preliminar da flora dos 
corredores. Esta lista vem sido ampliada com as observações de campo realizadas ao longo 
do projeto. Em 1993, um novo painel, elaborado com base nos resultados do Monitoramento 

· do processo de recolonização florestalna área dos Corredores buscando mostrar a interação 
entre a flora e a fauna foi apresentado no Encontro regional de Botânica (MG\BA\ES) em 
Ouro Preto em setembro de 1993. 

A Rede Latino-Americana de Bosques Tropicais divulgou na sua última correpondência 
o Plano do Projeto enviado pelo ISM para todas as organizações a ela associadas. 

Recentemente foi elaborado um folheto sobre " O que é um Corredor de Fauna " 
visando atingir uma população alvo de leigos. Este folheto é caracterizado por imagens 
gráficas e frases curtas e simples mas também contém um mini-texto baseado em informa 
ções geradas no projeto sobre o ecossistema corredor de fauna. 

Através da ampla divulgação do projeto está sendo realizado um de seus principais 
objetivos: incentivar a implantação de novos corredores de fauna para que mais matas pos 
sam ser interligadas e conscientizar a comunidade quanto a fundamental importância destes 
elos de comunicação entre plantas e animais de fragmentos remanescentes. 

Frutificaçâo de Cipó de Leguminosa colonizando 
Corredor de Fauna 1 
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COMENTÁRIOS SOBRE A IMPORTÂNCIA 
DOS CORREDORES DE FAUNA EM IMPLANTAÇÃO 

NA FAZENDA LAGOA. 

·, 

Fernando Pacheco - Ornitólogo e conselheiro do JSM 

A criação de um elo físico (arbóreo) entre as parcelas de mata denominadas "Mata da 
Olaria" e "Mata da Lagoa" permitirá do ponto de vista ornitológico as seguintes interações: 

A - a troca gênica entre as populações de aves do sub-bosque que vivem nas duas 
matas. 

B - a recolonização de aves ausentes em uma das parcelas de mata. 

C - a intensificação da troca genica do grupo de aves que podem voar grandes exten 
sões de área aberta, no caso o canavial existente. 

D - facilitar a disseminação de plantas omitocóricas através da polinização e disper 
são de sementes. 

E - aumentar o território de vida das populações de aves florestais com o crescimento 
real das parcelas de matas. · 

No estágio atual, os corredores de fauna funcionam como interface múltipla para a 
colonização das aves de borda e semi-aberto, criando um ambiente favorável para as espécies 
de brenhas recentes. 

Com o crescimento contínuo deste pedaço de mata verificar-se-á que as espécies de 
aves das partes sombreadas sucederão estas espécies pioneiras gradualmente. 

Na lista de Ricardo Parrini estão relacionadas as espécies que vivem ou se alimentam 
no atual estágio do corredor de fauna. 

No eixo do corredor de mata existe um pequeno núcleo isolado preservado de mata 
remanescente de vital importância no processo de colonização de aves. 

Em excursão realizada em abril dé 1993, dedicamos um bom tempo na detecção das 
. aves presentes neste setor. As espécies florestais do interior da mata que foram registradas 
neste núcleo foram: 

Xenops ruti/ans - Fumariidae - Bico - virado - carijó 

Trogon surrucura - Trogonidade - Surucuá de peito azul 
Basi/euterus /eucoblepharus - Parulidade - "Sopranino" 

Corythopis de/a/andi - Tyrannidade - Estalador - do - sul 

Lista prévia das espécies que se beneficiarão com a reunião das duas parcelas de 
matas (além das acima mencionadas): 
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Cryturellus obsoletus 
Baryphtengus ruficapillus 
Malacoptila striata 
Campephilus robustus 
Sittasomus griseicapi/lus 
Lepidocolaptes squamatus 

L.fuscus 
Synallaxis ruficapilla 
Automolus leucopthalmus 
Hypoeda/eus guttatus 
Thamnophilus caerulescens 
Dysithamnus menta/is 
Drymophila ferruginea 
Pyrig/ena /eucoptera 
Conopophaga lineata 

Chiroxiphia cauda/a 
Platyrinchus mystaceus 

Rio de Janeiro, 13 de abril de l 993. 

( ·"!'" ele Mata t/11 • lgua escondida 
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OBSERVAÇÃO DA AVIFAUNA DOS CORREDORES 
DE FAUNA NA FAZENDA LAGOA 

MONTE BELO- MG 

Ricardo Parrini - Biólogo UGF e Ornitólogo amador - Pesquisador associado do ISM. 

No período de 19 a 20 de julho de 1993 realizei duas excursões nos Corredores de 
Fauna I e II, e pude observar rigorosamente dentro dos limites dos Corredores de Fauna as 
seguintes espécies: 

Myarchus ferox; Muyrznnulus; Tolmomyias sulphurescens; Megarhynchus pitanga; 
Serpophaga subcristata; Lepidoco/aptes squamatus; Coereba flaveola; Geothlypis 
aequinoctialis; Pyriglena Jeucoptera; Thamnophilus caeru/escens; Basileuterus hypoleucus; 
Zonotrichia capensis; Sporophila caerulescens; Volatinia jacarina; Chrysopti/us 
melonochloros; Cyclarhis gujanensis; Hylophilus amaurocepha/us; Tachyphonus coronatus; 
Automo/us leucophthalmus; Pbaethomis pretei; Thalurania glaucopis; Chlorostilbon 
aureoventris; Haplospiza unicolor; Melanotrochilus fuscus. 

Foram observadas as seguintes espécies no pequeno núcleo de mata remanescente 
entre os corredores 1 e 2 : 

Trogon surrucura; Basileuterus /euco/epharus; Malacoptila striata; Tangara cayana; 
Euphonia vio/acea; Picumnus cirratus; Turdus leucomelas; T. rufiventris; T. a/bicollis. 

A ocorrência de menor número de espécies neste núcleo de mata em relação aos 
corredores deve-se ao pouco tempo de observação neste núcleo em relação ao período bem 
maior dedicado a observação dos corredores 1 e 2. 

A seguir, as espécies encontradas nos corredores l e 2 estão dispostas em blocos 
conforme a sua preferência alimentar. 

BLOCO DOS INSETÍVOROS. Total: 14 
Cyc/arhis gujanensis*; Myiarchus ferox; Myiarchus tyrannulus; Tolmomytas 

su/phurescens*; Megarhynchus pitanga; Serpophaga subcristata; Lepidocolaptes 
squamatus*; Pyriglena /eucoptera*; Thamnophilus caenulescens"; Basileuterus hypoleucus"; 
Chrysoptilus melanochloros; Hylophilus amaurocephalus; Automolus leucophthalmus"; 
Geothlypis aequinoctia/is; 

BLOCO DOS NECTARÍVOROS. Total: 7 
Phaethornis pretrei; Thalurania glaucopis; Amazilia lactea; A. versicolor; 

Chlorostilbon aureoventris; Coereba flaveola; Melanotrochilus fuscus. 
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BLOCO DOS GRANÍVOROS. Total: 4 

Sporophila caerulens; Zonotrichia capensis; Volatiniajacarina; Haplospiza unicolor. 

BLOCO DOS FRUGÍVOROS. Total: 1 

Tachyphonus coronatus. 

COMENTÁRIOS: 

O bloco dos insetívoros: compõe praticamente 50% do total de aves observadas nos 
corredores de fauna. Das 14 espécies insetívoras observadas, 7 (assinaladas com*) (50%) 
estão ligadas as matas adjacentes, ou seja, podem ser consideradas como silvestres e portanto 
já indicam uma provável colonização. 

As demais espécies (50%) são características de borda de mata ou de ambientes aber 
tos. Myarchus ferox e M. tyrannnulus não penetram na Mata além de suas bordas. 

O bloco dos nectarívoros: representado quase que inteiramente pelos beija-flores 
(Trochil/idae) beneficia-se principalmente com a presença de arbustos da família das com 
postas (Vernonia sp) e de trepadeiras da família sapindácea entre outras plantas. 

Além do néctar que estas plantas produzem, as suas flores atraem insetos .que também 
fazem parte da dieta da maioria dos beija-flores. 

Os Nectarídeos possuem grande mobilidade, em especial os beija-flores, dentre os 
quais poucas espécies podem ser consideradas como estritamente florestais. Como exemplo 
regional pode-se citar o beija-flor Thalurania glaucopis presente nos corredores de fauna 
que pode ser considerado como uma espécie florestal e típica das florestas da região. E como 
espécies que habitam áreas mais abertas temos: Phaethornis pretei, Chlorostilbon aureoventris 
e Amazilia lactea, todos presentes nos Corredores. 

O bloco dos granívoros: O representante silvestre observado dentre os granívoros - 
Hap/ospiza unicolor - provem de matas adjacentes e beneficia-se provalmente com se 
mentes. 

O bloco dos frugívoros: O único frugívoro presente nos corredores e tendo sido bas 
tante encontrado - Tachyphonus coronatus alimenta-se também de insetos e costuma aban 
donar a borda da mata para apanhar alimentos em jardins e capoeiras próximas a sede da 
Fazenda. 

J 
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CONCLUSÕES 

As observações realizadas nestes dois dias de julho de 1993 nos corredores de fauna I 
e II mostraram um total de 26 espécies, dentre as quais 21 representam insetívoros e 
nectarivoros. A pequena quantidade de frutos presentes na época explica a quase total ausên 
cia de aves frugívoras. 

Por outro lado, das 26 espécies de aves detectadas nos corredores de fauna, apenas I O 
poderiam ser admitidas como oriundas das matas próximas e destas quase a totalidade seria 
insetivora. 

No núcleo de mata compreendido entre os dois corredores foram observados uma 
percentagem maior de espécies frugívoras nutrindo-se dos frutos de uma figueira (Ficus sp - 
sp nova): Euphonia sp, Turdus sp, Tangara sp, entre outros e que possivelmente colonizarão 
o corredor quando de uma maior oferta de frutos. 

Pesquisas posteriores devem ser feitas, relacionando a oferta de alimentos à presença · 
tanto de aves de campo quanto de aves oriundas das florestas vizinhas. 

Frutificação de Catigua 110 ( 'orrcdor de Fauna li 
Alimento para Avifauna 
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OBSERVAÇÕES DA INTERAÇÃO ENTRE OS 
CORREDORES DA FAUNA E OS MACACOS-PREGO 

(Cebus apella nigritus) NA .FAZENDA LAGOA 
MONTE BELO, MG- PROJETO BOTICÁRIO 

Warley de Almeida Delgado - Pesquisador do ISM 

PARTEI 

A observação do comportamento e das características alimentares de um grupo de 
Macacos Prego tem a função de avaliar a importância e a contribuição dos Corredores de 
Fauna para esta espécie. Durante o período de observação de 16 a 30 de julho de 1993, obtive 
as seguintes conclusões: 

> Ganho de potencial na obtenção de proteína animal e vegetal. Nos Corredores de 
Fauna estão presentes espécies vegetais que produzem frutos e atraem insetos que 
fazem parte da dieta desta espécie e complementam a alimentação obtida nas 
matas. 

> A competição alimentar com outros primatas que habitam os fragmentos flores 
tais da Fazenda Lagoa (Cal/icebus personatus e Callitrix aurita) e também a com 
petição intraespecifica vai ser aliviada devido ao ganho de espaço e alimento 
ofertado pelos Corredores. 

> Durante a época de frutificação pode ocorrer uma otimização energética maior e 
mais fácil com a ajuda dos Corredores pois que há árvores que já vem frutificando 
há pelo menos dois anos (Pau Viola - Verbenaceae e Amoreira - Morus nigra - 
Moraceae), e pode-se prever um aumento populacional dos macacos-prego e de 
outras espécies. 

> Perda do risco de consaguinidade com o possível intercambio dos grupos de ani 
mais entre os fragmentos. Contudo há que ressaltar a intolerância com indívíduos 
de outros grupos da mesma espécie (Cebus apella) o que pode dificultar a troca 
genética. 

> Adiamento da hipótese de ocorrer uma super população de macacos-prego na 
pequena mata da Olaria (com 17 ha) no futuro caso haja uma via de passagem 
pelos corredores para a Mata de Lagoa, fragmento de porte significativo com 150 
hectares. 

> As espécies que sofrem predação por parte dos Cebus, como as aves, os insetos e 
vegetais (exemplo: Bromélias) terão seus efetivos aumentados pelo aumento da 
oferta de dieta para os macacos nos Corredores. 

18 

> Diminuição da utilização do canavial como fonte alimentar pelos macacos - 
prego, devido ao aumento da oferta de alimentos gerados pelos Corredores. 
Consequentemente haverá queda no risco de intoxicação por agrotóxicos aplica 
dos nos canaviais. 

> Como observação final relato a ocorrência de macacos - prego num minúsculo 
remanescente florestal de mata ciliar entre as matas da Olaria e da Lagoa, o que 
indica uma já provável utilização dos Corredores. · 

Belo Horizonte, julho de 1993. 

Apresentação de Painel sobre o Projeto 
no Congresso Internacional de Jardins 

Botânicos, 
no Rio de Janeiro 
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PARTE II 

Felizmente foi comprovada a utilização dos Corredores de Fauna, como via de acesso 
ao capão de Mata da Água Escondida e como local de alimentação para grupos de macacos 
prego. 

Seria interessante frisar que estes deslocamentos são feitos pelos dois grupos existen 
tes, o da Mata da Lagoa e o da Mata da Olaria, o que já torna possível, uma troca genética 
através de consaguinidade, principalmente no grupo da Mata da Olaria, pequeno fragmento 
florestal de 17 hectares. 

A utilização do Corredor de Fauna II pelo grupo da Mata da Olaria e do Corredor de 
Fauna I pelo grupo da Mata da Água Escondida confirma as previsões feitas no relatório 
anterior. Neste capão os macacos foram observados se alimentando de frutos de uma figueira 
ainda não identificada. 

Os corredores de fauna, a meu ver, no que concerne a espécie Cebus apella, estão 
realizando o seu papel principal, que é o de formar um elo entre os fragmentos florestais e 
permitir uma extensão do seu território, 

O padrão da ecologia da espécie também sofre uma melhora com o desenvolvimento 
dos corredores, o que de maneira indireta melhorará o padrão ecológico de outras espécies 
que convivem com o macaco-prego. Para exemplificar isto, basta dizer que animais e vege 
tais sofreram menos predação ou concorrência por parte destes macacos devido ao ganho 
territorial e puderam desfrutar também dos corredores para sua sobrevivência. 

Belo Horizonte, janeiro de 1994. 
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A VEGETAÇÃO DOS CORREDORES DE FAUNA DA 
FAZENDA LAGOA, MONTE BELO, MG 
E SEU PAPEL NA ATRAÇÃO DA FAUNA 

UM PROJETO DA BOTICÁRIO. 

M.C. Weyland Vieira; S.B. Souza; R. Parrini e W. Delgado 

Os poucos remanescentes florestais no município de Monte Belo caracterizam-se como 
fragmentos florestais secundários contendo populações isoladas de espécies nativas de fauna 
e flora (algumas já ameaçdas de extinção) que estão submetidas a um processo de empobre 
cimento genético. Esta foi a razão fundamental de se realizar o projeto de formação de corre 
dores de fauna entre os fragmentos da Fazenda Lagoa. O projeto iniciou nos anos 80 e em 
1993 contou com o patrocínio da Fundação Boticário para o seu primeiro monitoramento. A 
metodologia se baseia em: observações de campo aleatórias na área em reflorestamento des 
de 1980 e que hoje corresponde ao Corredor de Fauna I e em observações sistemáticas de 
fauna e flora no ano de 1993; Coletas botânicas para o Herbário ISM; Pesquisas na literatura 
biológica e levantamentos de flora e fauna em realização na Fazenda Lagoa desde 1980. A 
vegetação na área do Corredor I já apresenta em alguns trechos características de capoeira 
em formação e a regeneração natural e colonização por espécies de borda das matas vizinhas 
tem sido excelente. (Vieira). A produção de flores e frutos comestíveis por animais álem da 
atração de insetos na época de floração significou um ganho de potencial na obtenção de 
proteína animal e vegetal para a avifauna (Parrini) assim como para a primatofauna no 
futuro, quando a vegetação se adensar (Delgado). 

Trabalho apresentado no Encontro Regional de Botânicos - MG\BA\ES - Ouro 
Preto, Setembro de 1993. 

Apresentação de painel sobre o projeto no Encontro Regional de Botânica 
Ouro Preto, 1993 
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Proieto 

INSTITUTO SUL-MINEIRO DE ESTUDOS E PROTEÇÃO À NATUREZA 

Patrocínio 

FUNDAÇÃO BOTICÁRIO DE PROTEÇÃO À NATUREZA 

., 


