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aves

Sinopse:

Estudo realizado no dossel de três florestas de terra-fírme da região de Manaus. Utilizando

torres meteorológicas foram realizados censos mensais de aves no dossel da floresta ao

longo de 13 meses. Durante estes censos foi avaliada a riqueza, abundância e composição

da comunidade de aves que utiliza o dossel da floresta. Estas variáveis foram relacionadas

com o padrão fenológico das espécies arbóreas de dossel e com a disponibilidade de

recursos alimentares para tentar avaliar o papel destes recursos na dinâmica temporal das

comunidades de aves.
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O dossel das florestas representa uma fronteira praticamente inexplorada da

biologia tropical (Erwin 1983, Munn & Loiselle 1995). Durante anos, dada a

inacessibilidade do dossel, as interações ecológicas neste estrato foram pouco estudadas.

Em anos recentes, entretanto, com a utilização de técnicas de escalada e a construção de

torres e plataformas de observação, abriram-se novas perspectivas no estudo do dossel

das florestas tropicais e os organismos que lá habitam (Perry 1978, Parker et ai 1992,

^  Barker & Sutton 1997). Numerosos aspectos das aves de dossel, como a utilização de

^  recursos, comportamentos de forrageio, graus de especialização, padrões diários e

anuais de comportamento, entre outros, são áreas da ornitologia tropical que ainda

continuam virtualmente desconhecidas (Munn & Loiselle 1995).

-0 o dossel das florestas tropicais pode ser definido como a combinação de folhas,

galhos e troncos da camada de vegetação mais elevada na floresta; é a agregação de

todas as copas existentes (Parker 1995). Esse ecossistema gerado pelas copas das

árvores representa um sub-sistema único na floresta, com um micro-clima específico,

caracterizado por uma forte interação entre o ambiente físico e a vegetação,

^  determinado principalmente pelos ciclos anuais e diários de irradiação solar,

^  influenciados pelas chuvas, ventos e nuvens (Allee 1926, Parker 1995). A temperatura

no dossel pode chegar a ser até 10°C mais alta do que no sombreado sub-bosque, além

de apresentar níveis de umidade muito mais baixos, devido à rápida evaporação (Allee

1926). Deste modo, comparado com o interior da floresta, o dossel representa um

ambiente de condições extremas, menos estável e previsível, sujeito a variações diárias

e sazonais muito fortes.

^  Além das diferenças do ponto de vista físico, os organismos que vivem no dossel

também encontram marcadas diferenças do ponto de vista biológico e da

disponibilidade de recursos alimentares. De uma forma geral, flores e fhitos se

encontram disponíveis em maiores quantidades na copa das árvores (Opler et ai 1980,

Greenberg 1981, Gentry & Emmons 1987). Entretanto, Fogden (1972) encontrou que

essa disponibilidade não se encontrava distribuída de forma uniforme no espaço, nem

tinha um padrão temporal fixo nas florestas de Bomeo. Por outro lado, Malcolm (1991),

trabalhando na Amazônia Central, e Sutton & Hudson (1980) na Áfnca, encontraram

o

o
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^  que a biomassa de insetos no dossel da floresta era maior do que no sub-bosque. Porém,

#  embora os insetos ocorram em maiores proporções no dossel, aparentemente suas

^  populações são mais sazonais e menos previsíveis no dossel (Smythe 1982).
Este conjunto de diferenças entre o dossel e o sub-bosque da floresta acaba

^  afetando a avifauna, que é bem diferente nestes estratos (Pearson 1971, Stiles 1983,
Cohn-Haft 1995, entre outros), sugerindo que as diferenças micro-climáticas,

#  fenológicas, da estrutura da vegetação e da disponibilidade de recursos alimentares,

®  afetam a composição das comunidades de aves nos diferentes estratos (Greenberg
^  1981). Assim, enquanto o sub-bosque das florestas neotropicais se encontra dominado

por aves insetívoras pertencentes às famílias Dendrocolaptidae (arapaçus),

@  Formicariidae (papa-formigas) e Tyrannidae (papa-moscas), o dossel é dominado por

©  aves principalmente frugívoras, pertencentes às famílias Psittacidae (papagaios) e

Thraupidae (saíras e sais) (Greenberg 1981, Loiselle 1988). Ao que parece, estes

padrões se mostram consistentes na maior parte das florestas neotropicais. Karr (1990)

©

©

©

r

r'

no Panamá, Pearson (1971) e Robinson & Terborgh (1990) no Peru, Blake et al. (1990)

©  na Costa Rica, e Bierregaard (1990) na Amazônia brasileira, encontraram uma clara

^  dominância de aves insetívoras no sub-bosque e de aves frugívoras no dossel.
0

Os fatores que criaram a elevada diversidade de espécies frugívoras presentes na

região neotropical tem sido objeto de numerosos estudos (por ex. Snow 1971, Morton

1  1973, Howe & Bstabrook 1977 e Wheelwright et al. 1984, entre outros). A

disponibilidade anual de fhitos e flores teria transformado estes recursos alimentares em

"recursos confiáveis" para as aves, permitindo o surgimento de numerosas espécies

exclusivamente fhigívoras e/ou nectarívoras na região neotropical (Orians 1969, Karr

1976, Remsen 1985). A maior parte desses "recursos confiáveis" se concentra no dossel

^  das florestas, fazendo com que uma abundante e variada avifauna se desenvolva nesse

estrato (Munn & Loiselle 1995). Na Costa Rica, por exemplo, quase a metade das

espécies de aves florestais vivem no dossel (Stiles 1983, Blake et al. 1990), e na

Amazônia Central, das 394 espécies de aves catalogadas nas reservas do INPA ao redor

(ja cidade de Manaus, 198 vivem ou utilizam de alguma forma, o dossel da floresta

(Cohn-Haft e/úf/. 1997).

A despeito da importância considerável das aves de dossel para a comunidade de

aves como um todo, são raros os estudos realizados nesta parte da comunidade. Os

primeiros trabalhos realizados no dossel foram os de Lovejoy (1979), que manteve um

r
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w
^  programa de captura e recaptura com redes omitológicas colocadas a 23 m de altura na

#  região de Belém, e os de Bierregaard (1982), que realizou observações das aves de

®  dossel utilizando uma torre de 42 m de altura construída no coração da floresta

amazônica na região de Manaus. Posteriormente, Cohn-Haft e colaboradores (1997)

incluíram observações realizadas na mesma torre no seu estudo sobre as aves da região

de Manaus. No entanto, nenhum desses autores realizou censos de aves quantitativos e

sistemáticos, tal como fizeram Greenberg (1981) na ilha de Barro Colorado (Panamá) e

Loiselle (1988) em La Selva (Costa Rica). Estes autores estudaram as aves de dossel

durante um ano, utilizando uma torre meteorológica (Greenberg) e técnicas de escalada

(Loiselle) para poder observar as aves nesse estrato. Tais estudos encontraram que a

@  riqueza e abundância de parte da avifauna de dossel variava sazonalmente.

®  Intuitivamente, a primeira explicação utilizada por esses autores para elucidar tal

variação sazonal na comunidade de aves é que estas seriam afetadas por variações na

disponibilidade dos recursos alimentares (que são sabidamente sazonais nessas

©

©

©
florestas). No entanto, os recursos alimentares no dossel (flores, fhitos e insetos) não

©  foram efetivamente quantificados por estes autores.

©  Existem alguns trabalhos clássicos desenvolvidos em florestas tropicais, onde

foram monitoradas simultaneamente as aves e os seus potenciais recursos alimentares

(por ex. Fogden 1972, Karr 1976, Karr et ai. 1982, Blake & Hoppes 1986, Martin &

Karr 1986, Levey 1988, Loiselle & Blake 1990, Loiselle & Blake 1991). Alguns destes

autores mostraram que o pico de abimdância das aves coincidia com o pico de

abundância dos seus recursos alimentares, e na maioria dos casos, as flutuações sazonais

na riqueza e abundância das aves eram o resultado de movimentos locais para áreas com

maior quantidade de alimentos através de migrações altitudinais (Loiselle & Blake

"y 1991) ou movimentos para diferentes micro-hábitats (Blake & Hoppes 1986, Martin &

^  Karr 1986). Entretanto, esses omitólogos monitoraram a avifauna utilizando

exclusivamente redes omitológicas colocadas no sub-bosque, deixando completamente

de lado a rica e variada avifauna de dossel.
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Este estudo teve dois objetivos, apresentados em dois capítulos separados. O

capítulo 1 apresenta os resultados que dizem respeito a estmtura da comunidade de aves

do dossel das florestas de terra-firme na região de Manaus, na Amazônia Central. São

analisados os padrões de riqueza e abundância, assim como a organização trófica da

comunidade e o uso do dossel por aves características de ambientes não florestais ou de
3
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outros estratos (especialmente do sub-bosque). O capitulo 2 apresenta os resultados

#  obtidos sobre a dinâmica temporal da comunidade de aves no dossel, a qual é

relacionada com variações nos padrões de floração e frutificação das espécies arbóreas e

com a disponibilidade de flores e frutos nesse estrato.

Neste estudo, eu utilizei metodologias semelhantes àquelas usadas por

^  Greenberg (1981) e Loiselle (1988) na América Central. No entanto, a diferença destes

#  autores eu realizei as observações em três áreas de estudo, que representa o maior

número de réplicas independentes já utilizado no dossel para estudar as aves em toda a

região Neotropical. E, para poder entender os fatores que poderiam explicar as variações

na estrutura da comunidade de aves ao longo do ano nesse estrato, eu monitorei

®  simultaneamente a riqueza, abundância e composição da avifauna e a disponibilidade de

®  parte dos seus recursos alimentares (flores e fhitos). Desta maneira, este estudo pode

®  fornecer ferramentas para tentar responder uma das perguntas centrais em ecologia, que
^  é entender quais os fatores e como funcionam os mecanismos que regulam a estrutura

das comunidades de aves nas florestas tropicais.
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AREAS DE ESTUDO

Este estudo foi conduzido no dossel de duas florestas de terra-firme na região de

Manaus, na Amazônia Central (Figura 1). A coleta de dados foi realizada utilizando três

torres meteorológicas construídas no interior da floresta, cujas plataformas de

observação estão localizadas acima do dossel (Figura 2). Duas das torres (ZF-2 e LBA)

estão localizadas na Estação Experimental de Silvicultura Tropical (EEST/INPA) (02°

37'S, 60° 09'W), no km 50 da Rodovia BR-174 (Manaus-Boa Vista), no Distrito

Agropecuário da SUFRAMA, a aproximadamente 70 km da cidade de Manaus. A

terceira torre se encontra na Reserva Florestal Adolpho Ducke (02° 55'S, 59° 59'W),

localizada no km 26 da Rodovia AM-010 (Manaus-Itacoatiara), a 30 km da cidade de

^  Manaus. Ambas as reservas pertencem ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia

(IMPA).

A Estação Experimental de Silvicultura Tropical (EEST) compreende uma área

com pouco mais de 20.000 ha, mas pode ser considerada como uma área de floresta

contínua, dado que as áreas vizinhas estão compostas por áreas com florestas primárias

(Figura 1). A EEST limita-se ao norte com as terras da CEPLAC e a estrada vicinal ZF-

^  2, ao sul com terras do IBAMA e da Fundação Universidade do Amazonas, ao oeste
com o rio Cuieiras, e a leste com a Rodovia BR-174. Ambas as torres foram construídas

sobre áreas de platô. Uma das torres, denominada de ZF-2, possui 42 m de altura e está

V  localizada no km 14 da estrada vicinal ZF-2 foi construída a 500 m da estrada e a 9 km

do Centro Administrativo da Estação. A segunda torre utilizada foi construída

recentemente (em 1999) pelo projeto LBA (e de agora em diante denominada de torre

do LBA), possui 54 m de altura e está localizada no km 35 da estrada vicinal ZF-2, a 2

km da estrada e a 11 km do Centro Administrativo da Estação. A distância em linha reta

entre as duas torres é de 10,7 km.

A Reserva Florestal Adolpho Ducke está composta por uma área de floresta

primária de 10.000 ha (10 x 10 km). Ela se situa a nordeste da cidade de Manaus, e dado

o crescimento da cidade em anos recentes, a Reserva já pode ser considerada como uma

área verde urbana, embora o limite leste da Reserva ainda esteja ligado à floresta

contínua (Ribeiro et ai 1999) (Figura 1). A torre da Reserva Ducke foi construída a

aproximadamente 1,7 km do Centro Administrativo, e a mais de 4 km da Rodovia AM-

010.
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Figura 1. Imagem de satélite da região de Manaus com a localização das três torres
utilizadas para a realização deste estudo. A coloração verde escura representa florestas
primárias de terra-firme, a verdes clara representam áreas antropizadas, a preta e azul
representam rios, e a coloração lilás representa áreas urbanas. A barra da escala
representa 10 km (imagem cedida pelo GISLAB/INPA)
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Figura 2. Foto aérea da torre do km 34 (Torre do LBA) (2°36'33" S, 60°12'33" W)
localizada na Estação Experimental de Silvicultura Tropical (do INPA). A torre possui
54 m de altura e se encontra circundada por Floresta Tropical Úmida de Terra Firme.
Dez km a leste desta torre se encontra localizada outra das torres utilizadas durante este
estudo (Torre ZF-2) (Foto: Alessandro Araújo - LBA).
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^  A vegetação das três áreas de estudo pode ser classificada como Floresta
®  Tropical Úmida de Terra Firme. O dossel é bastante fechado e o sub-bosque possui

pouca luminosidade e pode ser caracterizado pela abundância de palmeiras acaules

como Astrocaryum spp. e Attalea spp. (Guillaumet & Kahn 1982). A altura média do

dossel é de 30-37 m, com árvores emergentes que atingem 40-45 m. Os solos, na

superfície dos platôs, são predominantemente do tipo Latosolo (Oxisol) de textura muito

argilosa (Chauvel et al 1987).

A temperatura média mensal da região é de 25-26°C, e a precipitação média

anual é de aproximadamente 2300 ± 400 mm, com uma reduzida estação seca

^  (precipitação mensal <100 mm) entre julho e setembro e com chuvas concentradas
^  entre dezembro e maio (Ranzani 1980, Marques Filho et al. 1981). A pluviosidade
^  durante este estudo foi bastante típica se comparada com a média das últimas três
^  décadas (1965 a 1996) (Figura 3).

A distância entre as torres mais próximas (LBA e ZF-2) é de mais de 10 km,
enquanto que a distância entre estas e a Reserva Ducke é de mais de 40 km. Portanto, as

três torres podem ser consideradas como pontos de amostragem independentes. Por
outro lado, as torres estão localizadas na mesma região biogeográfica, no mesmo habitat

(florestas de terra-firme de platô), e em locais onde a floresta se encontra relativamente

bem caracterizada. Assim sendo os três pontos de observação utilizados neste estudo
devem representar réplicas válidas e independentes.

y

*

y

9

'  1



_ 360

1 300
o 250

'8»
5 200
a

g 150

Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set

Meses

Figura 3. Precipitação anual na Reserva Florestal Adolpho Ducke. As
colunas referem-se aos valores médios obtidos entre 1965 e 1996. A linha

refere-se aos valores coletados pela mesma estação meteorológica durante
o período deste estudo (entre dezembro de 1999 e novembro de 2000).
Dados fornecidos pela Coordenadoria de Pesquisas em Geociências
(CPGC) do INPA.



®  CAPÍTULO 1

^  Estrutura da Comunidade de Aves no Dossel do Floresta de
TerrQ-Firme da Região de Manaus, Amazônia Central

'íB' ^ '

Resumo
m

O dossel das florestas tropicais ainda representa uma fronteira inexplorada da biologia
^  tropical. Numerosos aspectos ecológicos das aves desse estrato continuam virtualmente

desconhecidos. Embora a avifauna da região de Manaus seja uma das melhor
conhecidas da Amazônia, nenhum trabalho sistemático sobre as aves de dossel tem sido

^  realizado até o presente. O objetivo deste estudo foi estudar e analisar a estrutura da
comunidade de aves (riqueza, abundância e composição), a organização trófica no
dossel e o uso deste estrato pelas aves nas florestas de terra-firme da região de Manaus.
Este trabalho também teve por objetivo comparar os resultados com estudos similares

^  realizados na América Central. Para alcançar os resultados propostos foram utilizadas
^  três torres meteorológicas, duas delas localizadas na Estação Experimental de
Y®. Silvicultura Tropical (denominadas "ZF-2" e "LBA"), e outra na Reserva Florestal

Adolpho Ducke ("Ducke"). Entre novembro de 1999 e novembro de 2000 foram
realizados 117 censos de aves (três censos de aves por mês em cada torre). Nesse
período foram registradas 160 espécies de aves e 10.019 indivíduos. As famílias de aves

^  melhor representadas foram Tyrannidae e Thraupidae (cada uma totalizando 15% de
^  todas as espécies registradas), Psittacidae (9%) e Accipitridae (8%). O número total de

espécies registrado em cada torre foi similar (128 na Reserva Ducke e 126 na ZF-2 e
LBA). Por outro lado, o número de indivíduos registrados na ZF-2 (3686) foi maior do
que nas outras duas áreas (3195 em Ducke e 3138 no LBA), mas o padrão de

^  distribuição das abundâncias das espécies foi semelhante, com umas poucas espécies
o  abundantes e muitas espécies raras. Das 160 espécies, 92 foram registradas em todas as

três áreas, representando mais de 90% dos indivíduos. Em contraste, 36 espécies foram
registradas em apenas uma das áreas, representando apenas 2% da comunidade. A maior
parte das espécies registradas foram aves de ambientes de florestas primárias (88%),
mas também foram encontradas aves de florestas secundárias (10%) e de áreas abertas
(2%). Das 131 espécies florestais, 115 eram típicas de dossel (77%), mas também foram
registradas 15 espécies do sub-bosque (9%), 14 espécies típicas de clareiras (7%) e 14
espécies de aves do espaço aéreo (7%). Na Reserva Ducke foram encontradas mais aves
de áreas abertas do que nas outras áreas, provavelmente em decorrência da destruição
das florestas em volta de tal reserva. A estrutura trófica da comunidade de aves do
dossel esteve dominada por aves insetívoras em número de espécies e por aves
fhigívoras em número de indivíduos, e este padrão manteve-se constante nas três áreas.
O número de espécies e de indivíduos registrados no dossel da região de Manaus foi
muito maior do que o encontrado no Panamá e na Costa Rica, provavelmente devido ao
maior número de espécies de aves florestais na Amazônia do que nessas outras regiões.
Em contraste com os resultados obtidos no Panamá (mas em concordância com os da
Costa Rica) a avifauna de dossel da região de Manaus é primariamente composta por
aves típicas de dossel, e não por aves de áreas abertas e florestas secundárias. Isso
sugere que em áreas perturbadas, como Barro Colorado (Panamá), a avifauna de dossel
possa ser substituída por aves generalistas.
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^  Abstract
®  Tropical rain forest canopies still represent a largely unexplored frontier for tropical

biologists. Many ecological aspects of canopy birds remain virtually unknown.
Although the avifauna of Manaus is one of the best studied in the Amazon Basin, no
systematic surveys of canopy birds existed prior to this study. The goal of this study
was to analyze the structure of the bird community (richness, abundance and

^  composition), the trophic organization and the use of the canopy by birds in the terra-
firme forests of Manaus. Another goal of this study was to compare these results with
those of similar studies from Central América. Two meteorological towers located in
the Estação Experimental de Silvicultura Tropical (named ZF-2 and LBA) and another
at Reserva Ducke were used for the censuses. From November 1999 to November 2000,
I performed 117 bird censuses in the canopy (three censuses per tower per month) and

^  recorded 160 bird species and 10,019 individuais. The most species-rich bird families
A  were Tyrannidae and Thraupidae, each with 15% of ali species, Psittacidae with 9%,

and Accipitridae with 8%. The number of bird species recorded at each site was almost
identical (128 at Ducke and 126 in the two other areas). On the other hand, the number
of individuais recorded at ZF-2 (3686) was higher than at the two other sites (3195 at
Ducke and 3138 at LBA). Nevertheless, the abundance distributions foliowed the same

'> pattem at ali three sites, with a few abundant species and many rare ones. Ninety-two of
%  the 160 bird species recorded were seen in ali three sites, accounting for more than 90%

of the individuais. In contrast, 36 species were recorded at only one site, but those
accounted for less than 2 % of the individuais. Most bird species recorded from the
canopy towers (88%) are typical from primary forests, but some are normally found in
secondary forest (10%) or open-habitats (2%). On the other hand, most of the forest
species (115) were typical canopy birds, but 30 were from the aerial space or the
understory. Ducke had more open-habitat birds than the other sites, probably because
the areas around this reserve were highly modified by human activities. The trophic
organization of the canopy bird community was dominated by insectivorous birds in
number of species, and by fhigivorous birds in number of individuais. This pattem was
shared by ali three sites. The number of bird species and individuais recorded in the
canopy of the Manaus region proved to be higher than those reported from the canopy at
Barro Colorado (Panama) and La Selva (Costa Rica), probably because the hi^er
richness of forest bird species in the Amazonian region. As in Costa Rica, the canopy

f} avifauna of Manaus was mostly composed of typical canopy bird species. This was not
^  the case at Barro Colorado, where the canopy avifauna was dominated by species

typical of open habitats and second growth. This suggests that the avifauna of severely
modified forests can become dominated by open-habitat and second-growth bird
species.
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1. INTRODUÇÃO

Na última metade do século vinte, em resposta a uma série de influentes trabalhos

teóricos sobre a diversidade das aves (e.g. MacArthur & MacArthur 1961, Pianka 1966,

^  MacArthur 1969), um grande número de ecólogos se lançou para as ricas florestas

tropicais com o intuito de tentar descrever, analisar, e entender as comunidades de aves

(Orians, 1969, Karr 1971, Pearson 1971, Lovejoy 1979, entre outros). Os cientistas,

procurando entender os fatores que poderiam explicar a enorme riqueza de aves nos

trópicos, acabaram gerando um grande volume de informações sobre as comunidades de

/íí» aves.

//j» No entanto, vários fatores impediram que estas comunidades fossem avaliadas de

forma completa. Um número de espécies excepcionalmente elevado, o desconhecimento

das vocalizações das aves, e a inacessibilidade do dossel foram algumas das

dificuldades encontradas (Terborgh et al 1990). Deste modo, problemas logísticos e

metodológicos restringiram os ecólogos ao sub-bosque das florestas, e o uso de redes de

neblina tomou-se uma ferramenta constante nos estudos de aves neotropicais. Com

exceção de uns poucos estudos (e.g. Terborgh et ai 1990, Thiollay 1994), a maior parte

das pesquisas geraram conclusões válidas apenas para o sub-bosque.

O dossel das florestas tropicais tem sido considerado a última grande fronteira para

^  a ciência (Erwin 1983) e um ambiente virtualmente inexplorado na ornitologia tropical

(Munn & Loiselle 1995). Foi nos últimos 25 anos, com a utilização de redes de neblina

no dossel (Lovejoy 1979, Perry 1979), o uso de torres de observação (Greenberg 1981,

Bierregaard 1982) e o aproveitamento de técnicas de escalada (Loiselle 1988, Nadkami

& Matelson 1989), que os ecólogos tropicais começaram a descrever e analisar a

estrutura da comunidade das aves que utilizam o dossel.

A avifauna da região de Manaus já foi alvo de vários estudos. A composição de

espécies se encontra bem caracterizada nas florestas de terra-fírme da região (Willis

1977, Stotz & Bierregaard 1989, Bierregaard 1990, Cohn-Hafl et al. 1997). Os efeitos

da fragmentação florestal nas aves do sub-bosque também se encontra bem estudados

(Bierrgaard & Lovejoy 1989, Offerman et al. 1995, Stouffer & Bierregaard 1995a,

Stouffer & Bierregaard 1995b, Stratford & Stouffer 1999, Borges & Stouffer 1999) e

alguns cientistas ainda estão trabalhando para entender os efeitos do corte seletivo de

madeira sobre as aves de sub-bosque (Silva 1997, Torres 2001).

12
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^  Entretanto, embora numerosas observações de aves tenham sido realizadas no

íf dossel da floresta, utilizando-se de uma torre meteorológica (ZF-2) localizada nos

arredores de Manaus (Bierregaard 1982, Cohn-Haft et ai. 1997), nenhum estudo

quantitativo sobre a estrutura e organização da comunidade de aves no dossel foi

realizado.

O objetivo deste estudo foi analisar a estrutura (riqueza, abundância e

composição), a organização trófica da comunidade de aves e avaliar o uso do dossel

pelas aves na floresta de terra-fírme da região de Manaus. Adicionalmente, por utilizar-
/  ■

se uma metodologia semelhante àquela aplicada em outros estudos na Aménca Central,

os resultados deste trabalho servirão como base de comparação entre a comunidade de

(0 aves de dossel na Amazônia Central, Barro Colorado e La Selva.
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2. AREA DE ESTUDO

Ver Área de Estudo no capítulo introdutório.

^  3. MATERIAL E MÉTODOS
3.1. Censos de Aves

'(■6

®  A riqueza e abundância da avifauna no dossel foram estudadas através de censos
^  de aves realizados do alto de três torres meteorológicas localizadas na região de

Manaus, cujas platafoimas de observação se encontram acima do dossel da floresta, a
40-45m de altura. Entre novembro de 1999 e novembro de 2000 foram realizados 39

censos de aves em cada torre (três censos/torre/mês), totalizando 117 censos. Os censos,
com uma duração de três horas, foram realizados entre as 6:00 e as 9:00 h., coincidindo
com o horário de maior atividade das aves nesse estrato (obs. pess).

O registro das espécies, através da observação direta ou do registro de suas
vocalizações, limitou-se a uma área amostrai formada por um círculo de 150m de raio
ao redor do observador, gerando uma área de floresta de aproximadamente 7 ha. Para

^  isso foram tomadas como referência árvores emergentes facilmente visíveis das torres,
cuja distância em linha reta até as torres foi medida com o uso de uma trena no chão da
floresta. Determinou-se um raio de 150m porque esta representa uma distancia que pode
ser percorrida visualmente com segurança para identificar as espécies de aves. As aves
foram observadas com o auxílio de um binóculo SWAROVSKI (8x30) e uma luneta
NIKON (30x60). a presença da maior parte das espécies de aves foi documentada
através da gravação de suas vocalizações, usando um gravador SONY TCM-5000 e um
microfone direcional SENHEISSER ME-66.

Todos os indivíduos vistos e ouvidos nas áreas amostrais foram identificados e

contados (para determinar sua abundância). Entretanto, as aves que passaram voando
sobre a área, não foram consideradas nos censos, exceto aquelas espécies que
normalmente procuram seu alimento em vôo, tais como urubus (família Cathartidae),
alguns Falconiformes, andorinhas (família Hirundinidae) e andorinhões (família
Apodidae).

Para evitar contar mais de uma vez um dado indivíduo, aplicou-se o método

utilizado por Loiselle (1988), que consiste em subdividir os censos de três horas em 12
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períodos consecutivos de 15 minutos cada. Na estimativa da abundância de cada

espécie, utilizou-se o valor encontrado no período de 15 minutos em que o maior

número de indivíduos da mesma espécie tenha sido registrado. Adicionalmente, para
não contar mais de uma vez um mesmo indivíduo, levou-se em consideração a direção
tomada pelas aves, e em caso de dúvida estes indivíduos eram descartados.

3.2. Análise dos dados

As espécies noturnas e os indivíduos registrados fora das áreas amostrais (ou fora
dos censos) foram incluídos no Apêndice 1, mas não nas análises. Indivíduos
identificados até gênero durante os censos (como Trogon, Chaetura, e Progné) foram
apenas consideradas nas análises de abundância, e somente foram incluídas nas análises

de riqueza quando nenhuma outra espécie desses gêneros tivesse sido identificada a
nível de espécie.

Tomou-se como valor de abundância das espécies o somatório de todos os
indivíduos registrados durante os 13 meses de observação. Isto quer dizer que a

((%

^  abundância das espécies não representa o tamanho populacional, mas sim valores
A  cumulativos de abundância relativa.

/

A freqüência de ocorrência de uma espécie é o número de censos em que esta foi
registrada, sem levar em consideração o número de indivíduos encontrados. Estes
valores permitem avaliar a regularidade de uma espécie, independentemente da sua
abimdância. As espécies foram divididas em sete classes de freqüência; espécies

^  registradas em menos de 2% dos censos (espécies raras segundo Karr 1971); espécies
registradas entre 3 e 10% dos censos; entre lie 20%; entre 21 e 40%; entre 41 e 60%;

^  entre 61 e 80% e finalmente espécies registradas em mais de 80% dos censos.
Para analisar algumas características da comunidade, as espécies foram divididas em

sete guildas, ou "grupos biológicos de espécies que utilizam recursos de uma forma
semelhante" {semu Root 1967), baseadas no principal tipo de alimento (Apêndice 1).

Estas guildas foram: Detritívoros, Predadores, Nectarívoros, Frugívoros, Insetívoros,
Insetívoros-frugívoros e Omnívoros (Tabela 1). A distribuição das espécies de aves nas

guildas estabelecidas foi baseada em informações existentes na literatura (especialmente
Karr et al. 1990, Terborgh et al 1990, e Thiollay 1994), complementadas por
observações pessoais nas áreas de estudo. As informações sobre sazonalidade, habitat, e
microhabitat preferido de cada espécie foram obtidas de Cohn-Haft et al. (1997).
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^  Para verificar se existem diferenças significativas no número de espécies e de

indivíduos dos diferentes habitats (florestas primárias de terra-firme, florestas

^  secundárias, e áreas abertas), microhabitats (dossel, sub-bosque, clareiras, e espaço

aéreo) e das diferentes guildas nas três áreas de estudo, utilizou-se o teste G de

homogeneidade. O teste G possui a propriedade de ser aditivo, assim, perdendo um grau

de liberdade, valores parciais (por exemplo os resultados de cada guilda) podem ser

somados para obter o resultado total (de toda a comunidade) (Sokal & Rohlf 1981).

Adotou-se como valor de significância P<0,05.
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Tabela 1. Guildas alimentares das espécies encontradas no dossel, baseadas no
principal tipo de alimento utilizado.
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Guilda alimentar Tipo de alimento Características Exemplos

Detritívoros Carniça
Utilizam 0 espaço aéreo para
procurar animais mortos no chão

Urubus

(família Cathartídae)

Predadores
Vertebrados e

invertebrados

Caçam animais no dossel, no
sub-bosque e no espaço aéreo

Gaviões, falcões
(famílias Accipitridae e
Falconidae)

Nectarívoros
Néctar e pequenos
insetos

Alimentam-se do néctar obtido

de flores, complementando sua
dieta com pequenos insetos

Beija-flores
(familia Trochiliidae)

Frugívoros

Frutos e sementes,

(eventualmente
insetos, e pequenos
vertebrados)

Principalmente frugívoras, mas
algumas espécies complementam
a dieta com insetos ou pequenos
vertebrados

Jacus, pombas, psitacídeos,
tucanos, piprídeos, cotingas.
(famílias Cracidae,
Columbidae, Ramphastidae,
Cotingidae, Pipridae)

Insetívoros Insetos
Se alimentam exclusivamente de
insetos

Especialmente arapacus,
papa-formigas e papa-
moscas.

(famílias Dendrocolaptídae,
Formicariidae, Tyrannidae)

Insetívoros-

fhigívoros Insetos e frutos

Como as aves insetívoras,

participam de bandos
heteroespeciíicos de aves
insetívoras no dossel e/ou no

sub-bosque, mas regularmente
comem fhitos quando estes estão
disponíveis

Vários papa-moscas como
Zimmerius gracilipes,
Myiopagis ccmiceps^ e saíras
como Lanio fulvtts e
Tachyphonus cristatus
(famílias Tyrannidae e
Thraupidae)

Omnívoros
Frutos, néctar e
insetos

Principalmente fhigívoros e
nectarívoros. Geralmente

formam bandos heteroespecíficos
temporários quando há árvores
frutíficando. Também comem

insetos regularmente.

Especialmente as saíras e sais
(e.g. Tcmgara spp.,
Cyanerpes spp.)
(principalmente família
Thraupidae)

/

>
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4. RESULTADOS
4.1- Riqueza de espécies
Durante o período de estudo foram registradas 160 espécies de aves,

®  pertencentes a 32 famílias (Apêndice 1). As famílias com mais representantes foram
Tyrannidae com 25 espécies (15% do total), Thraupidae com 24 espécies (15%),

Psittacidae com 14 espécies (9%) e Accipitridae com 12 espécies (7,5%).
O número de espécies total acumulado aumentou rapidamente nos primeiros três

meses do estudo (novembro, dezembro e janeiro). Após esse período inicial, o aumento
no número de espécies foi lento mas ainda relativamente constante (Figura Ia),
resultado do elevado número de espécies raras, mas principalmente devido à ocorrência
esporádica no dossel de espécies de outros ambientes e microhábitats.

A riqueza de espécies de aves foi semelhante nas três torres (Figura Ib). Na

Ducke foram registradas 128 espécies de aves (média de 39,26 ±9,22 espécies por

^  censo); e na ZF-2 e LBA 126 espécies (47 ± 8,26 e 42,25 ±6,38 sp./censo,
respectivamente). As três torres apresentaram 92 espécies em comum, as quais

\  representaram mais de 90% de todos os indivíduos registrados. Destas 92 espécies, 76
podem ser consideradas como aves típicas de dossel (veja 4.4- e Apêndice 1). Por outro
lado, 32 espécies ocorreram em apenas uma das três torres, (representando 20% das
espécies, mas apenas 2% de todos os indivíduos). Destas, pelo menos 13 eram espécies
de outros microhabitats (nove de áreas abertas e quatro do sub-bosque), enquanto que

'N cinco espécies eram migratórias.

/

>
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Figura 1. Número acumulado de espécies de aves (a) nos 117 censos realizados nas
três áreas de estudo, e (b) nos 39 censos realizados em cada torre (Reserva Ducke:
linha cheia com círculos; ZF-2: linha cheia; LBA: linha tracejada).
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#  4.2. Espécies migratórias

^  Dezoito espécies registradas neste estudo são espécies que realizanam

movimentos sazonais {sensu Cohn-Haft et ai. 1997) (Tabela 2). Estas espécies podem

®  ser divididas em três grupos: migrantes neárticas (seis espécies), migrantes austrais

'® (quatro espécies) e espécies cujos movimentos sazonais não são muito claros (oito

^  espécies). As primeiras, nidificam no hemisfério norte durante o verão boreal (de maio a
agosto), e ficam na América do Sul durante o inverno do hemisfério norte (setembro a

^  abril). Os migrantes austrais provêm do Sul da América do Sul, e ficam na região

Amazônica durante o inverno austral (entre maio e agosto) (Tabela 2). Os registros dos

^  migrantes neárticos se concentraram nos meses de outubro e novembro, enquanto que
os dos migrantes austrais, concentraram-se em maio-abril e setembro-outubro.

As espécies migratórias, na maior parte dos casos, ocorrem na Amazônia central

em números baixos, enquanto que as espécies que efetuam movimentos locais,

geralmente ocorrem em grandes números. Tal é o caso das quatro espécies de papagaios

incluídas nessa classe (Tabela 2). Há evidências de que duas espécies de papagaios

(JPionus menstruus e Amazona autumnalis) realizam movimentos sazonais,

abandonando ou diminuindo em abundância nas áreas de estudo entre maio e agosto

(Ver Capítulo 2). Por outro lado, P. fuscus e A. farinosa parecem permanecer nas áreas

^  de estudo ao longo de todo o ano.

%

/'Pv

'A

/

20



^  Tabela 2. Abundância mensal das espécies de aves consideradas migratórias por Cohn-
^  Haft et al (1997) que foram registradas no dossel das áreas de estudo. A origem se
^  refere á região onde as espécies se reproduzem segundo Cohn-Haft et al. (1997): NEA=
®  região neártica; AUS: Siü da América do Sul; ML?= movimentos sazonais locais ou
W  ainda pouco claros. A abundância das espécies é representada pela somatória de todos

os indivíduos registrados nas três áreas de estudo. As letras representam os meses do
ano, de novembro de 1999 a novembro de 2000.

'3
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í(^
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Espécies de aves Origem N D J F M A M J J A S 0 N

Elanoides forficatus ML? 7 1 1

Ictinia plúmbea ML? 2

Buteo platypterus NEA 3

Pionus menstruus ML? 7 24 28 21 26 23 16 7 4 31 9 15

Pionus fuscas ML? 6 5 9 14 5 15 13 10 11 9 11 11 11

Amazona autumnalis ML? 25 24 28 34 58 30 3 5 33

Amazona farínosa ML? 4 9 6 4 10 7 12 7 4 13 19 4 5

Streptoprocne zonaris ML? 8

Contopus boreaiis NEA 1 1

Myiodynastes maculatus AUS 1 1

Empidonomus varias AUS 2 2 1 1

Tyrannus melancholicus AUS 7 2 4 2 1

Tyrannus savanna AUS 2 1 1

Progne subis NEA 10

Catharus sp. NEA 1

Vireo altiloquus NEA 5 8

Vireo olivaceus NEA/AUS 4 3 1 1 3 7 10 6 7 11 8 5 16

Dendroica striata NEA 1 1
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®  4.3. Abundância das espécies
W

Durante os censos foram registrados 10.019 indivíduos, 3.195 na torre da

Reserva Ducke (média de 85 ± 22,11 indivíduos/censo); 3.686 na torre da ZF-2 (96,53 ±

®  18 ind./censo) e 3.138 na torre do LBA (83,12 ± 17,60 ind./censo).

®  A distribuição de abundância das espécies nas três áreas de estudo (Figura 2A)
^  mostra que uma espécie dominou numericamente os censos de aves no dossel. A

espécie mais abundante, Brotogehs chrysopterus, com quase 700 indivíduos registrados

®  nas três áreas de estudo, foi 75% mais abundante do que a segunda espécie mais

numerosa, Chaetura spinicauda com quase 400 indivíduos (Tabela 3). No entanto, os

registros de Brotogeris não superam o 10% de todos os indivíduos registrados. Após as

duas espécies mais abundantes, a diminuição nas abundâncias é gradual, formando uma

longa cauda representando espécies raras (Figura 2). O padrão de distribuição das

^  abundâncias foi bastante semelhante nas três torres, no entanto, a torre da Reserva

Ducke (com cinco espécies cuja abundância superou os 100 indivíduos) e a torre da ZF-

2 (com seis espécies com mais de 100 indivíduos) diferenciaram-se da avifauna em

volta da torre do LBA, cuja comunidade teve apenas duas espécies com mais de 100

indivíduos (Figuras 2 B, C e D). As 20 espécies mais abimdantes foram registradas em

todas as áreas (Tabela 3), e representaram 47% de todos os indivíduos.

Quanto à freqüência de ocorrência, mais da metade das espécies foram

registradas em menos de 20% dos censos. As espécies raras (registradas em menos de

2% das amostras), totalizaram 16% de todas as espécies. Entretanto, a maior parte

destas não eram aves típicas de dossel. Entre elas se encontram 7 espécies de aves

migratórias: Streptoprocne zonaris^ Contopus borealis^ Tyrannus savana, Ictinia

plúmbea, Buteo platypterus, Myiodynastes maculatus e Catharus sp.; 3 espécies típicas

de áreas abertas: Milvago chimachima, Chelidoptera tenebrosa, Chaetura brachyura; 1

>  espécies de gaviões; por ex. Morphnus guianensis, Harpya harpija, Spizastur

^  melanoleucos e Buteogallus urubitinga; e finalmente duas espécies de aves comuns no

^  sub-bosque: Micrastur gilvicollis e Pipra erythrocephala. Trinta porcento das espécies

no dossel foram registradas entre 3 e 10% dos censos. Entre elas também houve

espécies migratórias, de áreas abertas, de borda de mata e espécies comuns no sub-

bosque. Mas neste grupo também houve três espécies que ocorrem exclusivamente no

dossel, mas que podem ser consideradas como raras ou muito locais: Cotinga cotinga,

Haematoderus militaris, e Cyanicterus cyanicterus). Onze porcento das espécies foram
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registradas entre 10 e 20 % dos censos; 40 % entre 20 e 80 % dos censos. Por outro

lado, 11 espécies (7% do total) foram registradas em mais de 80% dos censos,

mostrando sua elevada densidades (entre elas se encontram por ex. Zimmerius

gracilipes e Herpsilochmus dorsimaculatus). Dessas 11 espécies, sete ocorrem em

bandos mistos de aves insetívoras no dossel. Espécies como Hylophilus muscicapinus^

Terenura spodioptila, Tolmomyias assimilis e Vireolanius leucotis, que são altamente

®  territoriais (Munn 1985) se caracterizaram por estarem quase sempre presentes nas três

^  áreas de estudo.
#
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Tabela 3. Abundância e freqüência de ocorrência das vinte espécies mais abundantes
nas áreas de estudo em relação ao estrato da floresta e a guilda a que pertencem. As
guildas alimentares são: FRU: fhigívoros; OMN: onívoros; INS: insetívoros; INS+
FRU: insetívoros-fhigívoros; Ar: insetívoros do espaço aéreo. O estrato se refere ao que
caracteriza cada espécie, e são: D: dossel; EA: espaço aéreo. A abundância está
representada pela soma de todos os indivíduos registrados nos 117 censos realizados. A
freqüência corresponde à percentagem dos censos em que uma dada espécie foi
registrada.

Espécies Guilda Estrato Abundância Freqüência

Brotogeris chrysopíerus FRU D 670 68

Chaeiura spinicaitda AR EA 396 71

Dacnis caycma OMN D 260 74

Tangara chilensis OMN D 255 42

9

Amazona auíumnalis FRU D 240 41

Galbula dea INS D 227 80

Pionus menstruus FRU D 222 42

/ir\ Ramphastos íucanus FRU D 213 69
'  9 Herpsilochmus dorsimaculatus INS D 207 77
4<r\
9 Cyanerpes cyaneus OMN D 207 58

Zimmerius gracilipes INS+FRU D 205 80
9

Tangara punctata OMN D 190 64

y Lamprospiza melanoleuca OMN D 184 60

r\ Vireolanius leucotis INS+FRU D 183 79
y

Tachyphorms cristatus INS+FRU D 181 66

Hylophilus muscicapinus INS D 177 74

Columba plúmbea FRU D 174 69

Teremira spodioptila INS D 174 71

Chaeiura chapmani AR BA 172 44

,1^ Chlorovhanes spiza OMN D 172 65

O

25



®  4.4-Contribuição de espécies de outros ambientes/
^  microhcbitats na composição da comunidade de aves

^  Nem todas as aves registradas no dossel foram espécies características de

florestas primárias de terra-fírme. Muitas espécies características de áreas abertas,

^  capoeiras, florestas secimdárias e do sub-bosque ocorrem com certa freqüência no

dossel. Estas últimas foram registradas em várias ocasiões enquanto procuravam seu

alimento (obs. pess.). Outras espécies (aves do espaço aéreo) se caracterizam por

procurar seu alimento enquanto voam (por ex. urubus (família Cathartidae)), andorinhas

<5^ (família Hirundinidae) e andorínhões (família Apodidae).

A grande maioria (88%) das espécies registradas no dossel das três áreas de

estudo eram características de florestas primárias de terra-fírme (131 espécies). Por

outro lado, 10% eram espécies típicas de florestas secundárias e 2% foram espécies de

áreas abertas (Tabela 5). As espécies de florestas primárias representaram 96% de todos

os indivíduos (Tabela 6). Das 131 espécies florestais, 49 ocorrem também em outros

ambientes, mas a maior parte (82 espécies) ocorrem exclusivamente em áreas de

florestas não degradadas.

De uma forma geral, não houve diferenças significativas no número de espécies

de cada hábitat entre as três torres. Entretanto, maior número de espécies de áreas

abertas foram registradas na área da torre da Reserva Ducke do que nas outras duas

áreas de estudo (Tabela 5). A abundância de indivíduos foi significativamente diferente

entre as torres, com um maior número de indivíduos de áreas abertas na torre da

Reserva Ducke e mais espécies de florestas primárias na torre da ZF-2 (Tabela 6).

Das 157 espécies registradas durante os censos (excluídas três espécies

noturnas), 115 espécies (73% do total), e 89% de todos os indivíduos foram aves típicas

de dossel de florestas primárias de terra-fírme (Tabela 7 e 8). Das vinte espécies mais

abundantes (Tabela 3), a maioria (exceto Chaetura spinicauda e C. chapmaní) eram do

dossel. Das 42 espécies registradas no dossel que eram típicas de outros microhábitats

foram registradas aves do espaço aéreo (14 espécies), e dos estratos inferiores da

floresta (15 espécies). Entre estas últimas podem ser enumeradas várias espécies

fhigívoras do sub-bosque, tais como Tyranneutes virescens, Corapipo gutturalis, Pipra

pipra, Pipra erythrocephala e Lipaugus vociferans.
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Tabela 5. Resultado do teste G de homogeneidade para a riqueza de espécies de aves
pertencentes a cada hábitat.

#

■  y
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Habitat Ducke ZF-2 LBA Grau de liberdade G P

Áreas abertas 5 1 1 1 4,38 <0,05

Florestas secundárias 15 12 12 1 0,09 ns

Florestas primárias de
Terra Firme

107 112 111 1 0,07 m

Total 3 4,54 ns

Tabela 6. Resultado do teste G de homogeneidade para a abundância de indivíduos
pertencentes a cada hábitat.

Habitat Ducke ZF-2 LBA Grau de liberdade G P

Áreas abertas 57 2 12 1 74,07 <0,005

Florestas secundárias 99 119 60 1 67,29 <0,005

Florestas primárias de
Terra Firme

2942 3544 3006 1 66,62 <0,005

Total 3 207,9 <0,005

c -í
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Tabela 7. Resultado do teste G de homogeneidade para a riqueza de espécies de aves
pertencentes a cada microhábitat.

Microhábitat Ducke ZF-2 LBA Grau de liberdade G P

Dossel 93 100 98 1 0,28 >m

Sub-bosque 11 10 12 1 0,28 > ns

Clareiras e borda 9 7 9 1 0,32 >ns

Espaço aéreo 14 8 5 1 4,85 <0,025

Total 4 5,34 >ns

«

9

r\
9

9

9

9

Tabela 8. Resultado do teste G de homogeneidade para a abundância de indivíduos
pertencentes a cada microhábitat.

Microhábitat Ducke ZF-2 LBA Grau de liberdade G P

Dossel 2735 3192 2838 1 585,48 <0,005

Sub-bosque 38 89 93 1 24,59 <0,005

Clareiras e borda 59 85 23 1 38,20 <0,005

Espaço aéreo 266 299 134 1 71,23 <0,005

Total 3 719,5 <0,005

r"»
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A distribuição das espécies segundo o seu microhabitat não apresentou

diferenças significativas entre as três torres, embora tenham sido registradas menos

espécies do espaço aéreo na área da torre do LBA do que nas outras duas áreas de
estudo (Tabela 7). Por outro lado, foram observados mais indivíduos de espécies típicas

de dossel e de borda em volta da torre da ZF-2 do que nas outras duas áreas, e menos

indivíduos do sub-bosque na Reserva Ducke do que nas outras áreas (Tabela 8).

®  4.4. Organização trófica

A organização trófica no dossel foi dominada por três grupos de aves bem

diferenciados: insetívoros, fhigívoros, e insetívoros-fhigívoros. Entretanto, não houve
uma relação direta entre a importância relativa em número de espécies e em número de
indivíduos (Tabela 9, Figura 3). Os insetívoros dominaram a comunidade das três áreas

de estudo em termos de número de espécies, seguidos em importância pelos frugívoros,
insetívoros-fhigívoros, onmívoros e predadores. Os nectarívoros e os detritívoros
contribuíram pouco com o número total de espécies de aves no dossel.

Em termos de abundância, houve uma clara dominância das aves fhigívoras,

seguidas pelos insetívoros, omnívoros e os insetívoros-fhigívoros. Os nectarívoros, os
predadores e os detritívoros, também contribuíram com poucos indivíduos na
abundância total de aves.

A importância relativa das guildas em número de espécies não diferiram
significativamente entre as três torres (Tabela 10). Entretanto, houve claras diferenças
em termos de abundância (Tabela 11). Mais insetívoros, omnívoros e nectarívoros
foram registrados em volta da torre da na ZF-2 do que nas outras duas áreas de estudo.

Levando em consideração que tanto os insetívoros-frugívoros quanto os
omnívoros se alimentam regularmente de mais de um recurso alimentar, percebe-se que

em realidade são espécies de aves com dietas diversificadas aquelas que dominam em
termo de riqueza e de abundância a comunidade: 32% das espécies e 40% dos

' " indivíduos correspondem a um destes dois grupos.
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Tabela 9. Riqueza de espécies e abundância de individuos registrados nas áreas de
estudo, classificados em guildas alimentares (separando os psitacídeos), ambiente e
microhábitat característico. Números indivíduos entre parênteses.

Guílda Alimentar Todas as áreas Ducke ZF-2 LBA

Detritívoros 3(62) 3(47) 2(7) 1(8)

Predadores 17 (88) 12 (28) 7(22) 9(38)
vS?

Nectarívoros 7(162) 3(26) 7 (106) 6(30)

Frugívoros

fS
Dossel 17(1256) 16 (306) 15 (439) 15(511)
Sub-bosque 5(27) 3(6) 2(5) 3(16)
Papagaios 11(1845) 11(784) 9 (466) 10(595)

Insetívoros

Dossel 29 (2089) 25 (579) 29 (810) 27 (700)
y Sub-bosque 2(15) 1(9) 2(3) 2(3)

Áreas abertas-borda 10 (40) 7(16) 4(9) 6(15)

Espacx) aéreo 8 (629) 8 (214) 5 (291) 3 (124)
'CX
'  y Insetos + Frutos

Dossel 15(1315) 12 (392) 13 (469) 15 (454)
Sub-bosque 7(163) 5(20) 6(81) 7(62)

Áreas abertas-borda 8(152) 7(55) 7(83) 5(14)

Omnívoros 19 (1993) 15 (545) 17 (894) 16 (554)

Total 158 (9836) 128 (3027) 125 (3685) 125 (3124)

'  n
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Guíldas

Figura 3. Percentagem de espécies (preto) e de indivíduos (cinza) pertencentes a cada
uma das guildas alimentares nas três áreas de estudo. PRE: predadores; DET:
detritívoros; FRU: frugívoros; NEC: nectarívoros; INS: insetívoros; INS+FRU:
insetívoros-frugívoros; OMN: omnívoros.
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Tabela 10. Resultado do teste G de homogeneidade para a riqueza de espécies de aves
pertencentes às diferentes guildas alimentares.

Guilda Ducke ZF-2 LBA Grau de G P

alimentar liberdade

Detritívoros 3 2 1
*

Predadores 11 7 9 1 0,44 ns

Nectarívoros 3 7 6 1 1,77 ns

Insetívoros 41 40 38 1 0,05 ns

Insetívoros-
24

30

15

26

26

17

27

28

16

1 0,17

0,26
0,12

ns

ns

ns

frugivoros
Frugívoros
Onívoros

1

1

1

Total 2,74 ns

Tabela 11. Resultado do teste G de homogeneidade para a abundância de indivíduos
pertencentes às diferentes guildas alimentares.

Guilda

alimentar

Ducke ZF-2 LBA Grau de

liberdade

G P

Detritívoros 47 7 8 1 46,93 <0,005
Predadores 28 22 38 1 4,29 <0,005

Nectarívoros 26 106 30 1 69,65 <0,005

Insetívoros 865 1011 842 1 45,14 <0,005

Insetívoros-
467 633 530 1 13,16 <0,005

fiugívoros
Frugívoros 1096 910 1122 1 13,10 <0,005

Onívoros 545 894 554 1 113,99 <0,005

Total 7 306,26 <0,005
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A curva acumulada de espécies teve uma clara tendência de estabilização após

os primeiros três meses de estudo, mas o número de espécies continuou aumentando até

^  o fím do estudo. Este tipo de situação é comum nas regiões tropicais, onde o acúmulo de
®  espécies amostradas (seja através de censos ou com a utilização de redes de neblina) é

gradual (veja por ex., Greenberg 1981, Karr 1990, Bierregaard 1990 ou Blake et ai.

1990). Na área de estudo, este aumento constante deveu-se provavelmente à elevada
■'5

diversidade de espécies e ao grande número de espécies raras, mas especialmente

devido ao constante influxo de espécies visitantes de outros habitats/estratos no dossel.

®  Por exemplo, quase a metade das 12 espécies novas que ocorreram nos últimos três
meses de amostragens eram espécies migratórias do hemisfério norte {Buteo
platypterus, Contopus borealis, Catharus sp., Vireo altiloquus e Dendroica striata)

, ^ enquanto que a outra metade esteve representada principalmente por espécies comuns
^  em áreas abertas (por ex. Ramphocelus carbo) e por algumas espécies raras no dossel

(por ex. Leucopternis melanops).
Apesar do grande número de espécies e de todas as dificuldades existentes para

realizar um estudo completo numa comunidade tropical (veja Terborgh et al. 1990)

nenhuma espécie residente, típica do dossel das florestas primárias de terra firme da

região de Manaus, deixou de ser registrada durante o período de estudo (Bierregaard

1982, Cohn-Haft et al. 1997). Isto indica que os resultados aqui apresentados são
representativos da comunidade de aves de dossel na região de Manaus.

Além das 160 espécies registradas durante os censos, outras quatro espécies

foram registradas nas áreas de estudo fora do período dos censos ou fora da área

delimitada pelo raio de ISOm. Estas espécies foram: Ara araraúna, Orthopsittaca

manilata, Aratinga leucophthalma e Phaethornis sp. Os três psitacídeos ocorrem, em

geral, em áreas abertas, e foram registrados enquanto voavam por cima da área de
estudo. Já, o beija-flor Phaethornis sp. (provavelmente P. superciliaris) foi registrado

apenas numa ocasião (uma vez acabado o censo), mas é uma espécie muito comum no
sub-bosque das três áreas de estudo.

Isto indica que o período de tempo dos censos, e a metodologia aplicada (não
quantificando os indivíduos fora da área delimitada para o estudo), não afetaram os
resultados, já que nenhuma espécie de dossel deixou de ser amostrada por causa destes
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protocolos. Provavelmente, com um esforço amostrai maior, seria possível registrar em

®  cada uma das torres um maior número de espécies visitantes dos estratos inferiores e de

áreas abertas. No entanto, o esforço amostrai parece ter sido suficiente para amostrar

satisfatoriamente a avifauna de dossel. As espécies de dossel que foram registradas em

apenas uma das torres, tal como Cyanicterus cyanicterus, provavelmente sejam espécies

realmente raras localmente ou que ocorrem em baixas densidades. Portanto, é provável

que um maior esforço amostrai não tivesse afetado os resultados obtidos.

O número de espécies (160) registradas no dossel da região de Manaus durante

os 117 censos representa quase o dobro do número encontrado em outros estudos no

dossel da América Central. Em Panamá, Greenberg (1981) registrou 86 espécies ao

''Ç longo de 59 censos utilizando uma única torre, e na Costa Rica, Loiselle (1988)

registrou 89 espécies durante 49 censos distribuídos em duas áreas de estudo. A média

do número de espécies registradas por censo também foi bem maior neste estudo do que

em La Selva e Barro Colorado.

, A As diferenças entre os censos de Manaus, La Selva e BCI não podem ser

^  atribuídas ao número de censos, nem ao número de áreas de estudo, já que mesmo

considerando apenas o número de espécies registrado em qualquer uma das três torres

utilizadas na região de Manaus (Ducke, ZF-2 ou LBA, com 128, 126 e 126 espécies
/

respectivamente) este número continua sendo bem maior do que nos outros locais. O

número de espécies das três regiões também não é responsável por essas diferenças, já

que tanto BCI, com 443 espécies (Karr 1990), como La Selva, com 410 espécies (Blake

et ai. 1990), possuem mais espécies do que a região de Manaus, com 394 espécies

(Cohn-Haft et al. 1997). Entretanto, Manaus possui 300 espécies florestais restritas,

enquanto que La Selva e BCI possuem 244 e 251 espécies respectivamente. Isto implica

que a avifauna florestal de Manaus é entre um 15 e 25 % mais rica do que a das outras

áreas (Karr et al. 1990). O maior número de aves no dossel da região de Manaus pode

ser o reflexo dessa diferença.

Por outro lado, é provável que o local de estudo de Greenberg (1981) em BCI,

/■ que é uma ilha com vegetação secundária, não seja representativo das florestas dessa
região da América Central.

A região de Manaus não é considerada como uma área importante para as aves
migratórias, já que a maior parte destas espécies são raras e ocorrem em números baixos
(Stotz et aí. 1992). No entanto, observações realizadas durante este estudo sugerem que

f  indivíduos de algumas espécies (por ex. Contopus borealis, Dendroica striata e Vireo
34
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p  altiloquus) permanecem por mais de um mês nas mesmas áreas, sugerindo que a região

P  de Manaus possa ser um dos locais de invemada para algumas espécies. A situação

sazonal de Vireo olivaceus ainda apresenta problemas, já que é possível que estejam

envolvidas mais de uma espécie, e ainda diferentes populações. Segundo Stotz et al.

(1992), os indivíduos desta espécie chegam do hemisfério norte durante o inverno

í® boreal (entre setembro e março), mas aparentemente também existem populações

®  residentes. Foi sugerido por estes autores que apenas os indivíduos migratórios se

juntassem aos bandos mistos de aves insetívoras no dossel da região de Manaus,

enquanto que as populações residentes seriam aves de áreas abertas e florestas

secundárias. No entanto, embora a abundância desta espécie diminua entre dezembro e

^  março, certamente alguns indivíduos desta espécie permanecem ao longo de todo o ano

^  no dossel das áreas de estudo, sempre participando destes bandos.

Das quatro espécies de papagaios que segundo Cohn-Hafl et al. (1997) realizam

movimentos sazonais na região de Manaus, duas parecem, de fato, realizar algum tipo

de movimento: Pionus menstruus e Amazona autumnalis, confirmando as observações

de Willis (1977). Por outro lado, os resultados deste estudo sugerem que não há
¥

f

f

^  Acessar a abundância de todas as espécies de aves não é uma tarefa fácil numa

floresta tropical, e todo método amostrai possui também suas limitações (Orians 1969,

Karr 1990, Terborgh 1990). Nos censos visuais e acústicos sempre está embutido o viés

do observador (Sutherland 1996). De fato, as vocalizações de algumas espécies foram

aprendidas com o decorrer do estudo, impedindo que para elas pudessem ser feitas

estimativas apuradas da sua abundância desde o início deste estudo. Assim, espécies

^ \ como Ornithion inerme, Tangara varia e Pitylus grossus tiveram suas abundâncias

subestimadas neste estudo.

Por outro lado, devido a problemas logísticos (um número reduzido de torres) e

às dificuldades de usar redes de neblina no dossel para marcar indivíduos, a maior parte

das aves devem ter sido contados repetidamente nos diferentes meses. Isto deve ter sido

ainda mais evidente ao contar indivíduos cujos territórios se localizam nos arredores das
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evidências de que isto aconteça com Pionus fuscus e Amazona farinosa, já que a

abundância destas espécies permaneceu relativamente constante ao longo do ano.

4.2. Abundância dos espécies



#

torres. Estas espécies tenderam a ser registradas na maior parte dos censos, e suas

@  abundâncias podem ter sido superestimadas se comparadas com outras espécies não-

territoriais. No entanto, a ocorrência ou não em todas as áreas de estudo não deixa de ser

uma maneira de amostrar a abundância das espécies. Deste modo, deve ficar claro que

os valores de abundância são relativos e não valores absolutos para cada espécie,

(f® Mesmo assim, a distribuição das abundâncias das espécies no dossel se

®  mostraram consistentes com os valores geralmente atingidos nas regiões tropicais, com

^  umas poucas espécies abundantes e muitas espécies raras (Karr 1971, Lovejoy 1979,

^  Bierregaard 1990).

4.3. Contribuição de espécies de diferentes
^  habitats/estratos

De uma forma geral, o sub-bosque das florestas é dificilmente utilizado por aves

não florestais (Levey 1988, Loiselle 1988). Em contraste, o dossel é visitado

regularmente por aves de outros estratos e hábitats. Vários estudos relacionaram as

condições físicas do dossel, (com uma forte influência de fatores físicos tais como a alta

incidência de irradiação solar, a elevadas temperatura, o ventos mais forte, a baixa

umidade, etc.) com as condições encontradas na borda da floresta e seu efeito sobre as

aves (Orians 1969, Greenberg 1981, Stiles 1983, Cohn-Hafl 1995).

Isto foi aparentemente confirmado por Greenberg (1981) em BCI, quem

encontrou um dossel claramente dominado (tanto em termos de riqueza quanto de

abundância) por espécies de borda e de sub-bosque na parcela por ele estudada. Em La

Selva, no entanto, Loiselle (1988) encontrou um dossel fortemente dominado por

espécies de aves típicas de copa. Os resultados na região de Manaus, coincidindo com

os resultados de La Selva, mostram que o dossel se encontra amplamente dominado por

espécies de copa. O número de espécies visitantes dos estratos inferiores e de habitats

perturbados foi relativamente grande, porém, em termos de abundância, essas espécies

contribuem muito pouco com o número de aves registradas no dossel. Dentre as 68

espécies mais abundantes nas áreas de estudo, apenas uma espécie (Thraupis palmarum)

é típica de ambientes perturbados.

As espécies de sub-bosque que sobem com certa freqüência para o dossel

mostram um padrão bem claro: das 15 espécies de aves dos estratos inferiores

registradas no dossel, 12 foram observadas enquanto procuravam frutos na copa das
36
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0  árvores ou em cipós, sendo provável que estas aves utilizem regularmente o dossel para

®  se alimentar. O fato das aves mudarem de habitats na procura de recursos alimentares já

tem sido demonstrado no sub-bosque (Karr & Freemark 1983, Blake & Hoppes 1986,

Martin & Karr 1986, Levey 1988), mas mudanças de estrato em procura de alimento

ainda devem ser estudadas em detalhe.

Por outro lado, perturbações antropogênicas podem facilitar o influxo de

^  espécies de áreas abertas ou de borda (Willis 1979, Stouffer & Bierregaard 1995a). Na

atualidade, a Reserva Ducke se encontra quase que completamente cercada por

ambientes modificados pela ação do homem, e já tem sido considerada como uma

^  grande "área verde urbana" (Ribeiro et ai. 1999). O processo de fragmentação que a

Reserva vêm sofrendo pôde ter sido responsável por uma maior riqueza e abundância de

aves de áreas abertas em volta da torre da Reserva Ducke do que nas outras duas áreas

de estudo. De fato, algumas espécies típicas de ambientes perturbados foram registradas

apenas no dossel da Reserva Ducke (por ex. Coragyps atratus, Miívago chimachima,

\  Reinarda squamata e Chelidoptera tenebrosa). Mas por outro lado, espécies

consideradas de florestas bem preservadas (por ex. Harpya harpija^ Pharomachrus

pavoninus, Cotinga cotinga) ainda estão presentes na Reserva, e de uma forma geral,

pode-se dizer que a avifauna de dossel na Reserva Ducke não se encontra depauperada.
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4.3. Organização tróf Ica

O número de espécies de aves pertencentes a cada guilda foi semelhante nas três

torres, mas houve algumas diferenças em termos de abundância. Segundo Karr (1980),

o número de espécies existentes em cada guilda teria a ver com questões evolutivas e o
quanto esses recursos podem ser subdivididos entre as espécies, enquanto que o número
de indivíduos da guilda reflete a disponibilidade do recurso que estas aves utilizam. Os
resultados deste estudo sugerem que os fatores que levaram à subdivisões nos recursos

teriam sido semelhantes nas três áreas de estudo, enquanto que as diferenças no número

de indivíduos em cada guilda sugerem a existência de diferenças na disponibilidade de
recursos alimentares. Isto ficou evidente nas aves nectarívoras, cuja abundância foi

maior em volta da torre da ZF-2. A disponibilidade de flores foi maior em volta da torre

da ZF-2 do que nas outras áreas, e esta poderia ser a razão de tais diferenças (ver
Capítulo 2).
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o dossel e o sub-bosque das florestas tropicais apresentam um grande número de

diferenças do ponto de vista físico e biológico (Allee 1926, Peny 1995). As diferenças

na disponibilidade de recursos alimentares são especialmente importantes na

^  organização trófica de uma comunidade. Por exemplo, a abundância de insetos é maior
^  no dossel do que no sub-bosque (Opler et al. 1980, Gentry e Emmons 1987, Malcolm
^  1991), mas no dossel este recurso seria menos previsível (Loiselle 1988), viabilizado,

^  talvez, uma maior especialização de aves insetívoras no sub-bosque (Cohn-Haft 1995).

^  Da mesma forma, a disponibilidade anual de frutos e flores no dossel (ver
^  Capítulo 2), teria transformado estes recursos em "recursos confiáveis" para as aves,

permitindo o surgimento de numerosas espécies de aves fhigívoras e nectarívoras na

^  região neotropical (Orians 1969, Karr 1976, Remsen 1985).

O padrão descrito na maior parte das florestas neotropicais mostra um sub-

bosque dominado por aves insetívoras e um dossel dominado por aves frugívoras

(Pearson 1971; Greenberg 1981; Loiselle 1988; Karr 1990; Robinson & Terborgh 1990;

Blake et al. 1990; Bierregaard 1990). No entanto, o padrão encontrado neste estudo no

dossel da região de Manaus, mostra uma comunidade dominada, em número de espécies

por aves insetívoras e em número de indivíduos por espécies frugívoras. Das 20

espécies mais abundantes em todas as áreas de estudo, oito delas eram principalmente

insetívoras, cinco eram frugívoras e seis eram omnívoras. Estes valores são bem

diferentes àqueles obtidos por Loiselle (1988): das 20 espécies mais abundantes no

dossel de La Selva, 16 eram frugívoras.

Seguindo o raciocínio de Karr (1980), o padrão encontrado neste estudo poderia

indicar que as aves insetívoras encontraram um grande número de nichos ecológicos no

dossel, enquanto que a grande abundância de fhitos nesse estrato poderia ter

viabilizando a coexistência de um grande número de fhigívoros.

Outro claro padrão mostra que grande parte das espécies (e dos indivíduos) não

restringem sua dieta a um único recurso alimentar. Numerosas espécies se alimentam

regularmente de insetos e de frutos. Aparentemente, este tipo de aves apresentam um

maior número no dossel. Estas espécies, aparentemente têm a capacidade de adequar

seu comportamento alimentar dependendo da disponibilidade dos diferentes recursos

alimentares, o que representaria uma vantagem de grande importância numa floresta

onde pelo menos parte dos recursos são sazonais.
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®  4.4. Considerações finais

A avifauna do dossel na região de Manaus está formada principalmente por

^  espécies de aves típicas de dossel, e muitas delas não ocorrem em outros ambientes. Os

®  estudos realizados em Barro Colorado mostraram que o dossel dessa ilha era dominado

^  principalmente por aves do sub-bosque e de florestas secundárias, o que não foi

^  verificado em La Selva nem na região de Manaus. Isto sugere que em florestas
^  perturbadas as espécies de aves de dossel podem vir a ser substituídas por espécies de
%  aves de áreas abertas e florestas secundárias.

%  A presença de espécies de aves típicas de áreas abertas no dossel da Reserva

^  Ducke merece atenção. Embora esta Reserva ainda possua uma avifauna de dossel

"completa", a expansão da cidade de Manaus pode facilitar o influxo de aves de outros

ambientes, como por exemplo de áreas abertas. Surge assim a necessidade de realizar

estudos sobre o efeito da fragmentação florestal na composição da comunidade de aves

que habitam o dossel. Esses estudos fornecerão subsídios para assegurar a sobrevivência

destas aves e a continuidade dos processos ecológicos (como por exemplo polinização e

dispersão de numerosas espécies de plantas) que elas desempenham na floresta.

y
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^  6. CONCLUSÕES

• Um total de 160 espécies e 10.019 indivíduos, pertencentes a 32 Famílias de aves,

foram registradas no dossel das três áreas de estudo na região de Manaus. Um terço

^  dessas 160 espécies pertenceram às famílias Tyranmdae e Thraupidae.

^  «O número de espécies de aves registradas em cada área de estudo e o padrão de

distribuição das abundâncias foi semelhante nas três áreas de estudo, confirmando o

padrão encontrado em outras comunidades de aves tropicais, com algumas espécies

abundantes e muitas espécies raras.

•A estrutura trófica da comunidade de aves no dossel das áreas de estudo esteve

dominada em número de espécies, por aves insetívoras, e em número de indivíduos por

r^v aves frugívoras, e este padrão manteve-se constante nas áreas de estudo.

'l'\

• o número de espécies e de indivíduos registrados durante este estudo foi maior do que

o registrado em estudos semelhantes na América Central, provavelmente em

decorrência de um maior número de espécies de aves de ambientes florestais na

comunidade de aves da região de Manaus.

• A avifauna de dossel da região de Manaus esteve composta principalmente por aves

florestais típicas de dossel. Na Reserva Ducke, no entanto, foram registradas mais

espécies e indivíduos de áreas abertas, provavelmente em decorrência da proximidade

desta reserva, com a cidade de Manaus. Estudos sobre o efeito da fiagmentação na

avifauna de dossel são fundamentais para assegurar a sobrevivência destas aves e a

continuidade das funções ecológicas fundamentais que elas desempenham para manter a

diversidade de plantas na floresta, como a polinização e a dispersão de sementes.
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®  CAPÍTULO 2
^  Variação Temporal da Comunidade de Aves no Dossel:
®  Influência do Padrão Fenológico de Espécies Arbóreas e da
^  Disponibilidade de Recursos Alimentares
^  Resumo

Na teoria ecológica, vários estudos têm mostrado que as comunidades de aves tropicais
^  sofrem mudanças temporais em riqueza e abundância. Acredita-se que variações na
_  disponibilidade de recursos alimentares possam ser responsáveis por tais flutuações.
^  Vários pesquisadores monitoraram aves e recursos alimentares de forma simultânea em
^  florestas tropicais, mas a maior parte dos trabalhos foram realizados no sub-bosque das

florestas. O objetivo deste estudo foi investigar a variação temporal da comunidade de
aves de dossel na Amazônia Central ao longo de um ano, e relacioná-la com o padrão

^  fenológico de espécies arbóreas, e com variações na disponibilidade de flores e fhitos
-  no dossel. Mensalmente, entre novembro de 1999 e novembro de 2000, foi monitorada

de forma simultânea, a comunidade de aves no dossel, e a abundância de flores e frutos
em árvores e cipós. O estudo foi realizado utilizando três torres meteorológicas
localizadas em florestas primárias de terra-firme na região de Manaus. Para facilitar as
análises as espécies registradas foram divididas nas seguintes guildas: fhigívoros,
psitacídeos, nectarivoros, insetívoros, insetívoros-fhigívoros e omnívoros. O padrão
fenológico das espécies arbóreas no dossel apresentou um pico de floração na estação
seca, e um pico de frutificação na estação chuvosa. Os recursos alimentares, no entanto,
estiveram disponíveis ao longo de todo o ano, mas apresentaram uma forte variação
espacial entre as três áreas de estudo. A variação mensal na riqueza de espécies e na
abundância de aves das diferentes guildas (exceto a de insetívoros) não apresentou um
padrão temporal consistente nas três áreas de estudo. Em contraste, a composição da
comunidade de aves no dossel variou significativamente ao longo do ano. O mesmo
aconteceu com os psitacídeos. A composição das guildas de fhigívoros, psitacídeos,
insetívoros e insetívoros-frugívoros apresentaram diferenças significativas entre as áreas
de estudo. O uso das áreas de estudo por aves nectarivoras foi afetado diretamente pelo
número de árvores florescendo. Mais espécies e indivíduos foram registrados nos meses
com maior número de árvores florescendo no dossel. A riqueza e abundância das aves
insetívoras e insetívoras-fhigívoras, e a abundância de aves fhigívoras e de todas as aves
registradas no dossel em geral, estiveram inversamente relacionados com o número de
árvores fmtificando. Por outro lado, não foram encontradas relações significativas entre
a riqueza, a abundância e a composição da comunidade de aves (e das guildas) e a
disponibilidade de recursos alimentares no dossel. Provavelmente em resposta à
diminuição na disponibilidade dos recursos alimentares durante a época seca, duas
espécies de psitacídeos sumiram das áreas de estudo; algumas espécies de aves
modificaram seu comportamento social e alimentar, passando a utilizar outros recursos
disponíveis na floresta, enquanto que e outras espécies aparentemente passaram a
depender dos poucos recursos disponíveis na estação seca, concentrando-se em volta de
certas espécies vegetais. As variações na composição da comunidade de aves no dossel,
e na composição dos psitacídeos, insetívoros-fhigívoros e omnívoros estiveram
relacionadas significativamente com o número de espécies arbóreas fmtificando,
sugerindo que a estmtura e composição das comunidades de aves no dossel da região de
Manaus varia ao longo do ano em função do padrão fenológico das espécies arbóreas de
dossel.
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Abstract

®  In ecological theory, a large number of studies have provided evidence that tropical bird
@  conununities undergo seasonal changes. Phenological pattems of tropical food resources
^  are often considered to be one of the main factors responsible for such fluctuations.
^  Several researchers have monitored simultaneously the availability of food resources
^  and bird communities, but none did so in the canopy of a neotropical rainforest. The
®  goal of this study was to investigate the temporal dynamics of the canopy bird

community over a year, and relate it to the phenological pattem of canopy trees, and to
^  flower and fruit availability in the forest canopy. Monthly, from November 1999 to
^  November 2000, the canopy bird community was studied, and fhiit and flower

abundance was monitored, simultaneously, on target canopy trees and vines using the
^  "platform observation" method. This study was conducted ffom 3 canopy towers

located in undisturbed forests in the central Amazon, near Manaus, Brazil. In order to
facilitate the analyses, bird species were divided in the following guilds: frugivores,
parrots, nectarivores, insectivores, insectivores-fhigivores and omnivores. Flowers and
fruits from trees proved to be seasonal in their abundance. Flowers peaked during the
dry season and fhiits during the mid-wet season. Although resource availability

^  decreased during the onset of the dry season, flowers and fruits were available year
round in the forest canopy. These resources showed a clear spatial variation among
study sites. The monthly variation in bird species richness and abimdance did not show
any consistent seasonal pattem at ali three sites (except for insectivores). But, in
contrast, the composition of the bird community changed signifícantly along the year.
The same pattem was observed for parrots. The composition of several guilds
(fmgivores, parrots, insectivores and insectivores-frugivores) was signifícantly different
among sites. Nectarivore abundance in the forest canopy was directly related to the
number of trees flowering, whereas the species richness and abundance of insectivores
and insectivores-fmgivores, and the abundance of the whole community and that of
frugivores were inversely related to the number of trees fruiting on the canopy. Neither
bird richness, abundance, or composition of birds were signifícantly related to food
resource availability in the forest canopy. Apparently, in response to the relative scarcity
of food resources during the dry season, two species of parrots disappeared entirely
from the study areas; some species changed their feeding and social behavior, while
others apparently relied heavily on the few resources available during the dry season.
Variations observed in the species composition of the whole bird community and on the
composition of parrots, insectivores-fmgivores and omnivores were signifícantly related
to the number of trees fmiting on the forest canopy, suggesting that the stmcture and
composition of the canopy bird community changes following variations in the
phenological pattem of canopy tree species.
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1.INTRODUÇÃO

Uma das grandes questões que os ecólogos se empenham em entender é a forma

e os fatores que influenciam e determinam a dinâmica das comunidades animais.

®  Durante anos, acreditou-se que as florestas tropicais fossem ambientes estáveis, e que a

composição e abundância das espécies animais não mudasse sazonalmente (Mac Arthur

1972). Hoje em dia, no entanto, o fato das comunidades animais nas florestas tropicais

serem dinâmicas é amplamente aceito, tendo sido demonstrado em grupos tão diversos

quanto insetos (Wolda 1980, Tanaka & Tanaka 1982), mamíferos (Glanz 1982),

anfíbios (Toft et al. 1982) e aves (Fodgen 1972, Karr 1976, Stiles 1978, Karr et al.

^  1982, Greenberg 1981, Karr & Freemark 1983, Faaborg et al. 1984, Wong 1986,
Loiselle 1988, Loiselle & Blake 1991).

^  Até hoje, praticamente todas as florestas tropicais estudadas mostraram algum

grau de variação sazonal na produção de flores e frutos, onde períodos de abundância de

recursos alimentares se alternam com períodos de relativa escassez (Terborgh 1986). A

^  freqüência, duração e o grau destes períodos de escassez varia muito entre diferentes
florestas, determinando diferentes respostas dos consumidores primários (Van Shaik et

%  al. 1993). Há fortes evidências de que tais mudanças na disponibilidade de recursos

alimentares podem ser responsáveis por grande parte da dinâmica das comunidades de

aves (Karr 1976, Levey 1988, Loiselle & Blake 1991, Loiselle & Blake 1992).

As respostas das aves nectarívoras e fhigívoras a esses períodos de escassez

incluem movimentos para outros microhabitats (Karr & Freemark 1983, Martin & Karr

1986, Blake & Hoppes 1986), movimentos altitudinais (Loiselle & Blake 1991), e

mudanças na dieta e comportamento (Wolf 1970, Snow & Snow 1971). Também, sabe-

se que a biologia e história natural de muitas espécies de aves (por ex. a reprodução, a

muda, o acúmulo de gordura) também estão ligadas aos padrões fenológicos das plantas

(Skutch 1950, Morton 1973, Levey 1988, Loiselle & Blake 1991, Poulin et al. 1992,

Solórzano et al. 2000). Deste modo, linhas de evidência independentes mostram que

mudanças na fenologia das plantas e na disponibilidade de recursos alimentares podem

ser importantes para explicar a dinâmica das comunidades de aves tropicais.

A maior parte dos estudos avaliando a dinâmica temporal de aves na região

Neotropical e sua relação com a disponibilidade de recursos alimentares, foi realizada

exclusivamente no sub-bosque das florestas (por ex. Levey 1988, Martin & Karr 1986,

Blake & Hoppes 1986, Loiselle & Blake 1991, Loiselle & Blake 1992).
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^  o dossel destas florestas, no entanto, permaneceu pouco estudado. Apenas dois

©  estudos monitoraram a dinâmica da comunidade de aves no dossel em florestas

neotropicais (Greenberg 1981, Loiselle 1988). Estes estudos mostraram que a

abundância de algumas espécies de aves mudava ao longo do ano, e ambos autores

sugeriram que essas mudanças poderiam ser explicadas com base no padrão fenológico

conhecido para essas localidades. No entanto, existem estudos mostrando que existe

©  uma grande variabilidade temporal e espacial na disponibilidade de recursos nas

^  florestas tropicais (Levey 1988, Blake et al. 1990). Isso demonstra a necessidade de
^  monitorar simultaneamente recursos alimentares e as comunidades animais, a fim de

^  estabelecer relações entre estas variáveis. Na atualidade, evidências da relação entre as
mudanças no padrão fenológico das plantas de dossel e a dinâmica das comunidades de

^  aves nesse estrato em florestas tropicais ainda se encontram no campo teórico

^  (Greenberg 1981, Loiselle 1988, Munn & Loiselle 1995).
^  Na procura de tais evidências, eu monitorei simultaneamente as variações na

riqueza, na abundância e na composição da comunidade de aves no dossel de três

florestas de terra-firme na região de Manaus, o padrão fenológico das espécies arbóreas,

e a disponibilidade de recursos alimentares (flores e frutos).

E sabido que as florestas da região de Manaus exibem uma marcante vanação

temporal na fenologia das espécies arbóreas (Alencar 1998), e provavelmente esta

"N variação acaba influenciando a disponibilidade de recursos alimentares para a fauna no

dossel. Em virtude disso, espera-se que a comunidade de aves, principalmente aquelas

aves que se alimentam de flores e de frutos, apresentem mudanças temporais na sua

riqueza, abundância e composição, e que estas possam ser explicadas pelo padrão

fenológico das espécies arbóreas e pela variação na disponibilidade de recursos

alimentares no dossel.

Assim, pretendi responder as seguintes perguntas: (1) Como é a variação

temporal na riqueza de espécies, na abundância de indivíduos e na composição da

comunidade de aves no dossel e das diferentes guildas? (2) A dinâmica da comunidade

de aves e das diferentes guildas é semelhante nas três áreas de estudo? (3) Existe relação

entre a riqueza, a abundância e a composição da comunidade de aves, e das diferentes

guildas, e o padrão fenológico de espécies arbóreas (número de árvores florescendo e
frutificando)? (4) Existe relação entre a riqueza, a abundância e a composição da

comunidade de aves, e das diferentes guildas, e a disponibilidade de recursos

alimentares no dossel?
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®  2.ÁREA DE ESTUDO
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Veja a descrição da área de estudo no capítulo introdutório.

3. MATERIAL E MÉTODOS
3.1. Desenho experimental

Mensalmente, entre novembro de 1999 e novembro de 2000, foram realizados

^  censos de aves e quantificada a abundância de flores e frutos em árvores e cipós focais

^  localizados no dossel da floresta. Tanto aves como plantas foram registradas num raio

de 150m ao redor de cada uma das três torres (Reserva Ducke, ZF-2 e LBA), cujas

plataformas de observação se encontram acima do dossel, a 40-45m de altura do chão.

^  Determinou-se esse raio, porque 150m representa uma distância que pode ser percorrida

^  visualmente para identificar com segurança as espécies de aves e para quantificar os

^  recursos alimentares, gerando uma área amostrai de aproximadamente 7 ha.

%  3.2. Plantas: flores e frutos

^  Os padrões de floração e frutificação foram quantificados mensalmente através

do monitoramento de 166 árvores na ZF-2, 136 no LBA e 133 na Reserva Ducke,

totalizando 425 indivíduos ao redor das três torres de observação. Também foram

monitoradas as lianas, hemiepífitas, hemiparasitas e epifitas presentes nas copas dessas

árvores. Utilizando-se uma seqüência de fotografias tomadas das plataformas de

observação, as copas das árvores foram mapeadas e numeradas (Figura 1). O único

critério utilizado na escolha das árvores, foi que as copas destas fossem bem visíveis das

torres. O monitoramento das árvores mapeadas representa, portanto, uma amostra

aleatória da comunidade arbórea de terra-firme da região de Manaus. A fenologia das

lianas (incluindo hemiepífitas, hemiparasitas e epifitas), por outro lado, limitou-se ao

monitoramento dos 117 indivíduos presentes nas copas das árvores focais, cujas flores

ou fhitos foram consumidas pelas aves.

Para monitorar a fenologia das plantas utilizou-se o método denominado de

"observação de plataforma" (descrito por Zhang & Wang 1995) com o auxílio de uma

luneta NIKON (30x60). Este método, diferentemente de outros (por ex. coletores de
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^  frutos ou transectos), tem a vantagem de avaliar e descrever a presença e abundância de

©  flores e fhitos que ainda estão no dossel, e não de forma residual no chão da floresta.

^  A abundância de flores e frutos foi estimada utilizando o método baseado

naquele descrito por Foumier (1974), que gera um ranking de abundância numa escala

unitária de O a 4, que vai desde a ausência total da fase fenológica até a total capacidade

^  da produção de fhitos e flores. Esta forma de quantificar a abundância de flores e fhitos

^  já foi utilizada em vários estudos fenológicos (por ex. Peres, 1994, Kaplin et al. 1998,

Develey & Peres 1999). No entanto, esse método apresenta o inconveniente de

quantificar a abundância de flores e fhitos dando um mesmo peso para árvores grandes,

pequenas e lianas, por exemplo. Para contornar esse problema, utilizou-se uma escala

logaritmica de abundância de flores e frutos. Assim, árvores e lianas com entre 1 e 10

flores (ou frutos) obtiveram um score eqüivalente a 0,01 pontos; entre 11 a 100 fhitos =

0,1 pontos; entre 101 a 1000 frutos = 1 ponto e com mais de 1000 flores (ou fhitos) = 2

pontos.

Esses valores foram utilizados para criar um índice de Abundância de Recursos,

cujo valor foi o resultado da somatória dos scores individuais de árvores e lianas de

espécies cujas flores e frutos foram, de fato, consumidas por aves. A escolha das

espécies utilizadas no índice foi baseada em observações da biologia e comportamento

de forrageio das aves no dossel ao longo dos 13 meses de estudo.

^  As plantas mapeadas foram identificadas através de caracteres vegetativos e

reprodutivos por Paulo Apóstolo C.L. Assunção, membro da equipe do Projeto Flora da

Reserva Ducke, responsável pela criação de um guia de identificação das espécies

vegetais de tal reserva (Ribeiro et al. 1999). Atualmente, as árvores e cipós identificados

e mapeados formam parte de uma parcela permanente do Projeto LBA {Experimento de

Larga Escala da Biosfera-Atmosfera na Amazônia).
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Figura 1. Exemplo de uma seqüência de fotografias tomadas da torre meteorológica
localizada na Reserva Ducke (a 45 m do solo). As fotos foram utilizadas para mapear e
numerar as copas das árvores cuja fenologia foi monitorada entre novembro de 1999 e
novembro de 2000.
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@  3.3. Aves

Q  Para determinar a riqueza e abundância mensal das espécies de aves, foram
Q  realizados três censos por mês em cada área de estudo. Os censos, com uma duração de

@  três horas (das 6:00 às 9:00 h) foram realizados em dias consecutivos, totalizando 9

®  horas de observação mensais em cada torre.

Todos os indivíduos registrados na área amostrai foram contados e identificados.

Para evitar contar mais de uma vez um dado indivíduo, aplicou-se o método utilizado

por Loiselle (1988), que consiste em subdividir cada censo em 12 períodos consecutivos

de 15 minutos cada. Na determinação da abundância, utilizou-se o número máximo de

indivíduos de uma dada espécie registrado em um dos 12 períodos de 15 minutos que

compuseram cada censo.

Dada a variabilidade observada entre os censos, tanto no número de espécies

como no número de indivíduos, decidiu-se utilizar os três censos mensais realizados em

^  dias consecutivos para compor os censos mensais. Assim, a riqueza mensal de espécies

de aves foi obtida incluindo as espécies registradas em pelo menos um dos três censos

consecutivos, e a abundância mensal como o número máximo de indivíduos registrado

em um dos três censos.

Para facilitar as análises as espécies foram agrupadas em guildas, as quais

representam "grupos de espécies que utilizam recursos de uma forma semelhante" (Root

1967). As guildas consideradas neste estudo foram definidas com base no principal tipo

de alimento, na sazonalidade (espécies migratórias), na taxonomia e no estrato (sub-

bosque e dossel), determinando 11 grupos: (1) Frugívoros (pombas, jacus, tucanos,

surucuás e cotingas); (2) Psitacídeos (araras, papagaios, periquitos); (3) Nectarívoros

(beija-flores); (4) Insetívoros; (5) Insetívoros-frugívoros; (6) Onmívoros (saíras, sais);

(7) Insetívoros aéreos (andorinhas e andorinhões); (8) Predadores (Falconiformes); (9)

Detritívoros (urubus); (10) Frugívoros de Sub-bosque e (11) Espécies migratórias.

Neste capítulo foi analisada a variação temporal das primeiras seis das 11

guildas acima mencionadas. Essas guildas foram as mais importantes em número de

espécies e indivíduos, e representam aquelas que potencialmente podem ser afetadas

pela variação de flores e frutos no dossel.
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0  3.4. Análise dos Dados

@  3.4.1.Variação Temporal na Riqueza e Abundância de Aves
&

&  Para testar a existência de um padrão temporal na flutuação do número de

espécies e de indivíduos a cada mês, foi utilizado o Teste da Diferença Sucessiva dos

Q  Quadrados Médios {Mean Square Succesive Diference Test). Este teste avalia se a
@  variação numa série de dados coletados ao longo do espaço ou do tempo é o resultado

<@ de amostras aleatórias tomadas de uma população de tais parâmetros ou reflete a

®  existência de um padrão temporal definido (Zar 1999).
Dado o grande número de comparações múltiplas realizadas (um teste para cada

guilda em cada torre), optou-se por determinar como signifícantes, valores de

®  probabilidades inferiores a 0,01. Nestas análises não foi aplicada a correção de

©  Bonferroni (veja adiante) por que o grande número de comparações, aliado ao fato desta

^  correção ser altamente conservadora levaria a cometer erros do tipo n (não refutar
©
^  hipóteses nulas quando estas são falsas).
j

©

©  3.4.2. Variação Temporal da Composição da Comunidade de Aves

Para avaliar o efeito do local (Ducke, ZF-2 e LBA) e do período do ano (meses)

na composição da comunidade de aves no dossel e das diferentes guildas, foram

aplicadas técnicas de ordenação multivariadas. Os censos mensais (objetos) foram

•  ordenados baseados na abundância de todas as espécies (atributos), utilizando a técnica

de ordenação híbrida (parte métrica e parte não-métrica) do tipo Escalonamento

Multidimensional (HMDS), disponível no programa PATN (Belbin 1992).

O MDS é uma técnica simples de ordenação que reduz a multidimensionalidade

de uma matriz de dados que descreve uma comimidade. Dada uma matriz de

dissimilaridade entre pares de objetos, o MDS constrói uma configuração de pontos

num número de dimensões previamente especificado, de modo que a ordem de

semelhança entre as distâncias e os valores da matriz sejam maximizados (Minchin

1987). O principal resultado do MDS é uma representação espacial constituída por

pontos no espaço, os quais representam cada um dos objetos ordenados. Esta
configuração reflete a "estrutura subjacente" dos dados, facilitando sua compreensão

(Kruskall & Wish 1976). Esta técnica tem sido recomendada para analisar dados de
comunidades biológicas quando o intuito é o de recuperar as dimensões da composição
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0  associadas a um gradiente ambiental (Minchin 1987). Nestes casos, o MDS é preferível

0  a outras técnicas multivaríadas (por ex. Análise de Componentes Principais (PCA),

®  Análise de Coordenadas Principais (PcoA), Análise de Correspondência (CA), etc.),
0

dado que essas outras técnicas são prejudicadas com variações no padrão dos dados, e a

^  não linearidade destes (Minchin 1987).
@  A ordenação foi realizada utilizando o índice de Bray-Curtis para criar uma

®  matriz de dissimilaridade. Este índice é baseado na soma das diferenças nos atributos

entre cada par de objetos, dividido pela soma dos atributos do par de objetos
0
^  (Magnusson et al 1999). Este índice tem sido utilizado e recomendado em estudos de

comunidades (Minchin 1987, MacNally 1994, Cintra 1997, Magnusson et al. 1999),

(Ç respondendo bem em simulações (Minchin 1987). A matriz foi padronizada dividindo-

®  se cada coluna por sua soma, relativizando a abundância das espécies, para evitar que

^  espécies muito abundantes distorcessem a ordenação.
A análise de ordenação reduziu a multidimensão da matriz de dissimilaridade à

duas dimensões. Para testar se os scores das duas dimensões diferiam entre locais e

períodos do ano, foram realizadas Análises de Variância Multivaríada (MANOVA), no

pacote estatístico Systat 8.0 (Wilkinson 1998). O teste de Pillai Trace, por ser o mais

robusto, foi usado para testar se as diferenças entre os grupos analisados pela

MANOVA eram significativas.

(1^

íT^

3.4.3. Influência do Padrão Fenológico c da Disponibilidade de
Recursos Alimentares na Riqueza, Abundância e Composição da
Comunidade de Aves

Para testar a hipótese que variáveis independentes como o padrão fenológico das

espécies arbóreas (número de espécies frutificando), e a disponibilidade de recursos

^  alimentares (índice de Abundância de Recursos), afetam a riqueza e abundância de

aves, foram realizadas Análises de Covariância (ANCOVA), incluindo o efeito do local

(torres) no modelo. Esta análise pode ser aplicada para testar o efeito de uma variável
independentemente do efeito da outra (Sokal & Rohlf 1981). As análises foram

realizadas após verificar que a principal premissa desta análise (que as retas resultantes

das regressões lineares não se interceptassem) não era violada (Sokal & Rohlf 1981).

A relação entre essas mesmas variáveis independentes e a variação na

composição da comunidade e das diferentes guildas, foi testada através de Análises de
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0  Covariância Multivariada (MANCOVA). Esta e as outras análises se encontram

@  disponíveis no programa estatístico Systat 8.0 (Wilkinson 1998).

®  Nos casos em que várias análises foram realizadas utilizando as mesmas
variáveis independentes, aplicou-se a correção de Bonferroni. Esta correção ajusta o

valor de signifícância dividindo o valor critico de probabilidade, pelo número total de
O'

@  comparações que foram feitas.

(í^
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@  4. RESULTADOS

4.1. Fenologia de Espécies Arbóreas

Um total de 425 árvores, pertencentes a 187 espécies e 34 Famílias, foram

monitoradas ao longo dos treze meses de estudo (Apêndice 2, 3 e 4). Do total de

indivíduos monitorados nas três torres, 158 (37%) foram encontrados em floração, e 201

(47%) em frutificação. O número de árvores florescendo e frutificando variou ao longo

do ano, mostrando um padrão temporal consistentes nas três torres (Figura 2).

A proporção de indivíduos em floração foi baixa durante a estação chuvosa

(entre janeiro e maio), atingindo os valores mínimos em abril (o mês mais chuvoso do

ano), quando apenas 1-2% das árvores estavam em flor. Com o começo da estação seca

(a partir de junho), a proporção de árvores em floração foi aumentando até atingir o pico

entre julho e novembro, dependendo do local.

Com o decorrer da estação seca, observou-se um incremento gradual na

proporção de árvores com fhjtos imaturos, atingindo seu pico em cada local um ou dois

meses após o pico da floração. Em novembro de 2000, até 10% das árvores

^  apresentaram frutos em desenvolvimento.

9  Após esse período de transição entre a estação seca e a estação chuvosa, o

número de árvores com fhitos foi aumentando, atingindo o pico entre fevereiro e março,

quando entre 15 e 25% das árvores estavam com frutos. Entre o fim da estação chuvosa

e começo da estação seca, o número de árvores frutificando caiu drasticamente, em

especial entre junho e agosto, quando menos de 5% das árvores foram encontradas

frutificando.
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&  4.2. Fenología de Lianas, hemiepíf itas, hemiparasitas e

^  cpífitas

0  Das 425 árvores monitoradas, 176 (41%) possuíam pelo menos alguma liana,

@  hemiepífítas, hemiparasitas ou epífítas na sua copa. Nas três áreas de estudo foram

individualizadas 217 plantas com algum destes hábitos, 117 (52%) das quais, tiveram

suas flores ou fhitos utilizados como alimento por alguma espécie de ave. Esses 117

indivíduos, pertencentes a 19 Famílias e 31 espécies (Apêndices 5, 6 e 7) apresentaram

@  padrões de floração e frutificação semelhantes ao das espécies arbóreas; com um pico

de frutificação entre janeiro e março (estação chuvosa) e um de floração entre setembro

e novembro (estação seca). No entanto, identificou-se também um segundo pico de

frutificação em setembro e outubro (estação seca) (Figura 3). A grande diferença que a

fenologia destas plantas apresentou em relação a das espécies arbóreas, foi a maior

proporção de plantas florescendo e frutificando ao longo de todo o ano.
'A
•jr
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4.3. Disponibilidade de Recursos Alimentares: Uso de
Recursos pelas Aves

O padrão fenológico das espécies arbóreas pode refletir a abundância de recursos

alimentares nos diferentes períodos do ano, mas nem sempre representa o que está

disponível para as aves em cada local. Por isso é necessário levar em consideração as

plantas das quais as aves se alimentam.

Durante este estudo foram registradas 60 espécies de plantas no dossel,

pertencentes a 25 Famílias, cujas flores e/ou fhitos foram aproveitadas como alimento

por alguma espécie de ave (Apêndice 8). Dessas 60 espécies, 31 eram árvores, 11 lianas,

10 hemiepífítas, seis hemiparasitas e duas eram epífítas.

As flores de 28 espécies de plantas foram utilizadas por beija-flores, frugívoros,

psitacídeos, insetívoros-fhigívoros ou omnívoros. A maior parte dessas espécies foram

árvores (17), mas também as aves usaram as flores de 7 espécies de lianas, de 2 espécies

de epífítas e de uma espécie de hemiepífita e hemiparasita. Por outro lado, das 35

espécies de plantas de dossel cujos frutos foram comidos por frugívoros, psitacídeos,
insetívoros-fhigívoros, omnívoros ou frugívoros do sub-bosque, menos da metade
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0  correspondeu a árvores (14 espécies). A maior parte esteve representada por

0  hemiepífítas (10 espécies), hemiparasitas (6 espécies) e lianas (5 espécies).

A variação mensal no número de plantas com flores e fhitos utilizadas pelas aves

(Figura 3) apresentou uma série de diferenças do padrão geral de floração das espécies

arbóreas. Em primeiro lugar, houve claras diferenças no número de plantas florescendo

^  usadas pelas aves em cada área (ZF-2 apresentou mais destas plantas do que o LBA e

0  Ducke). Segundo, o número mensal de plantas florescendo usadas por aves em cada

local não segue o padrão geral de floração das espécies arbóreas. E, finalmente, embora

o número de plantas florescendo usadas pelas aves flutue, este é relativamente constante

^  ao longo do ano.

@  O padrão de fhitificação das plantas com fhitos zoocóricos se espelha no padrão

0  geral das espécies arbóreas, com um período geral de maior abundância na estação
.  . . ,

chuvosa (entre janeiro e maio). Também observaram-se diferenças locais entre as areas

de estudo: a cada mês, mais plantas zoocóricas fhitificando foram registradas no LBA e

<5 ZF-2 do que na Reserva Ducke.

O índice de Abundância de Recursos (Figura 4), que considera de forma

conjunta a abundância de flores e frutos utilizados pelas aves, reflete a existência de

variações temporais e espaciais na disponibilidade de recursos. Observou-se um período

íx com maior abundância de recursos na ZF-2 entre janeiro e março, no LBA entre

novembro e maio e na Reserva Ducke em novembro de 2000, e de uma forma geral

houve mais recursos disponíveis na ZF-2 do que nas outras áreas.
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0  4.4. Variação temporal das aves e influência dos recursos
m
0  4.4.1. Variação temporal na riqueza, abundancia e
0  composição da comunidade de aves no dossel: influência do
0  padrão fenológico

^  o número de espécies residentes observado nas áreas de estudo (excluídas as

espécies migratórias, do espaço aéreo, e aquelas com apenas um registro) apresentou

variação temporal significativa em duas torres (Tabela 1). A variação na riqueza

^  encontrada ao longo de 13 meses na Reserva Ducke não foi significativa e pode ser

explicada como o resultado normal da variabilidade das amostras obtidas de uma única

^  população de dados e mo pela existência de algum padrão definido (Figura 6).
As variações na riqueza das aves residentes são semelhantes às curvas que

representam as variações de todas as espécies registradas. As maiores diferenças entre

as duas curvas se deram entre janeiro e abril (LBA) e agosto e novembro (Ducke e ZF-

2), coincidindo com a chegada de espécies migratórias do hemisfério norte e do Sul da

América do Sul (veja Capitulo 1).

A abundância de aves residentes variou ao longo do ano nas três torres (Figura

7), mas esta flutuação não pôde ser explicada por um padrão sazonal (Tabela 1).

Desconsiderando-se a presença de aves migratórias (como por exemplo bandos

com até 20 Progne subis\ a passagem de aves do espaço aéreo acima do dossel (por ex.

Coragyps atratus e Chaetura spp), e as espécies com apenas um registro, ainda podem

ser identificados vários picos na abundância de aves. No entanto, a maior parte desses
*

picos pode ser explicado através do uso da área como poleiro para descanso por

1  psitacídeos altamente gregários (que também ocorrem em outras épocas mas que muitas

'  vezes não pousaram nas áreas amostrais), e por mudanças no comportamento social de

^  umas poucas espécies de aves ao longo do ano.

As aves residentes registradas na Reserva Ducke, aumentaram em abundância no

mês de setembro, mas este pico pode ser atribuído a um bando com 33 Brotogeris

chrysopterus que ocorreu na área. Os aumentos registrados entre junho e agosto na ZF-2

podem ser explicados pelo aumento em poucas espécies de aves. Tangara chilensis, por

exemplo, é uma espécie que normalmente ocorre em grupos familiares com até quatro

indivíduos (obs. pess.), mas no começo da estação seca (entre junho e agosto) formou

bandos monoespecíficos com até 20 indivíduos. O número de aves em junho viu-se
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^  ainda elevado pela presença de bandos relativamente grandes de Brotogeris

®  chrysopterus (25 indivíduos) e Touit ptcrpurata (18). Na torre do LBA o pico de

dezembro pode ter sido o reflexo de 26 indivíduos de Brotogeris chrysopterus, enquanto

que o pico de outubro provavelmente representa um aumento real na abundância. Uma

vez identificadas as causas desses picos, observa-se que a abundância das aves

@  residentes no dossel da região permaneceu relativamente constante ao longo do ano.

@  Em contraste, a composição da comunidade de aves variou significativamente ao

longo do ano (Tabela 2). Censos realizados no mesmo período do ano tiveram uma

maior similaridade do que censos realizados numa mesma torre (Figura 8). O eixo 2 da

ordenação separou de forma muito clara os censos realizados entre o fim da época seca

^  e o fim da época da chuva (entre novembro e março, período de maior abundância de

recursos) e entre o fim da época da chuva e o começo da estação seca (entre junho e

outubro, período de escassez de recursos) (Figuras 8 e 9). O único mês replicado neste

estudo foi novembro (1999 e 2000), e a ordenação baseada na abundância das espécies

agrupou estes meses nos dois eixos, mostrando sua alta similaridade em relação aos

'*^5 outros censos.

^  A variação na composição da comunidade de aves foi afetada significativamente
pela variação no número de árvores fiutiflcando (MANCOVA; Filiai Trace= 0,552, F2,

34=20,974, P<0,000) (Figura 10), mas não pelo índice de Abundância de Recursos

(MANCOVA; Filiai Trace= 0,135, F2.34=2,648, F<0,085).

A riqueza e a abundância de aves residentes também estiveram negativamente
1

relacionadas com o número de árvores frutificando (Tabela 3). Quanto mais árvores

frutificando, menos indivíduos e menos espécies de aves foram registradas durante os

censos. For outro lado, nem a riqueza nem a abundância de aves estiveram relacionadas

com o índice de Abundância de Recursos (Tabela 4).
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Tabela 1. Resultados do Mean Square Successive Difference Test, realizado para avaliar a
existência de um padrão temporal nas flutuações mensais da riqueza e abundância de aves
das diferentes guildas. O símbolo V representa uma variação temporal significativa; ns (não
significativo) significa que não pode rejeitar-se a hipótese de que a variação temporal
observada seja resultado de mudanças ao acaso.

Guilda
Local

Variação Temporal
Riq. Abund.

Riqueza
put

Abundância
•,it p»

Ducke ns Ns 0,564 0,025<P>0,01 0,318 0,25>P>0,10
ZF-2 V Ns 0,609 0,01<P>0,005 0,395 0,10>P>0,05
LBA Ns 0,652 0,005<P>0,0025 0,3029 0,25>P>0,10

Frugívoros
Ducke ns Ns 0,410 0,10<P>0,05 0,162 P>0,25
ZF-2 v V 0,716 0,001<P>0,0005 0.700 0,0025>P>0,001
LBA ns Ns 0,005 P>0,25 0,362 0,10>P>0,05

Psitacídeos
Ducke ns Ns 0,150 P>0,25 0,336 0.10>P>0,05
ZF-2 ns Ns 0,466 0,05<P>0,025 0,104 P>0,25
LBA ns Ns 0,133 P>0,25 0,044 P>0,25

Nectarívoros
Ducke ns Ns 0,309 0,25<P>0,10 0,458 0,05>P>0,025
ZF-2 ns Ns 0,103 P>0,25 0,156 P>0,25
LBA ns Ns 0,155 P>0,25 0,350 0,10>P>0,05

Insetívoros
Ducke V 0,645 0,005<P>0,0025 0,608 0,01>P>0,005
ZF-2 V V 0,601 0,01<P>0,005 0,619 0,005>P>0,0025
LBA V Ns 0,732 0,001<P>0,0005 0,375 0,10>P>0,05

Insetívoros-fhigívoros
Ducke ns Ns 0,517 0,025<P>0,01 0,100 P>0,25
ZF-2 V V 0,703 0,001<P>0,0005 0,5217 0,025>P>0,01
LBA ns Ns 0,059 P>0,25 0 P>0,25

Omnívoros
Ducke ns Ns 0,363 0,10<P>0,05 0,014 P>0,25
ZF-2 ns Ns 0,378 0,10<P>0,05 0,066 P>0,25
LBA ns ns 0,398 0,10<P>0,05 0,406 0,10>P>0,05

♦Dadas as múltiplas comparações, consideraram-se significantes probabilidades inferiores a 0,01.
Em todos os caso o grau de liberdade = 1, e n =13.
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Tabela 1. Resultados do Mean Square Successive Difference Test, realizado para avaliar a
existência de um padrão temporal nas flutuações mensais da riqueza e abundância de aves
das diferentes guildas. O símbolo V representa uma variação temporal significativa; ns (não
significativo) significa que não pode rejeitar-se a hipótese de que a variação temporal
observada seja resultado de mudanças ao acaso.

Guilda

Local

Variação Temporal
Riq. Abund.

Riqueza
-M p*

Abundância
•Jf p*

Ducke ns Ns 0,564 0,025<P>0,01 0,318 0,25>P>0,10
ZF-2 V Ns 0,609 0,01<P>0,005 0,395 0,10>P>0,05

LBA V Ns 0,652 0,005<P>0,0025 0,3029 0,25>P>0,10

Frugivoros
Ducke ns Ns 0,410 0,10<P>0,05 0,162 P>0,25
ZF-2 >/ V 0,716 0,001<P>0,0005 0.700 0,0025>P>0,001

LBA ns Ns 0,005 P>0,25 0,362 0,10>P>0,05

Psitacideos

Ducke ns Ns 0,150 P>0,25 0,336 0,10>P>0,05

ZF-2 ns Ns 0,466 0,05<P>0,025 0,104 P>0,25

LBA ns Ns 0,133 P>0,25 0,044 P>0,25

Nectarivoros

Ducke ns Ns 0,309 0,25<P>0,10 0,458 0,05>P>0,025
ZF-2 ns Ns 0,103 P>0,25 0,156 P>0,25

LBA ns Ns 0,155 P>0,25 0,350 0,10>P>0,05

Insetívoros

Ducke V V 0,645 0,005<P>0,0025 0,608 0,01>P>0,005

ZF-2 V 0,601 0,01<P>0,005 0,619 0,005>P>0,0025

LBA >/ Ns 0,732 0,001<P>0,0005 0,375 0,10>P>0,05

Insetívoros-fhigívoros
Ducke ns Ns 0,517 0,025<P>0,01 0,100 P>0,25

ZF-2 >/ V 0,703 0,001<P>0,0005 0,5217 0,025>P>0,01

LBA ns Ns 0,059 P>0,25 0 P>0,25

Omnívoros

Ducke ns Ns 0,363 0,10<P>0,05 0,014 P>0,25

ZF-2 ns Ns 0,378 0,10<P>0,05 0,066 P>0,25

LBA
#  j u

ns ns 0,398 0,10<P>0,05 0,406 0,10>P>0,05

♦Dadas as múltiplas comparações, consideraram-se significantes probabilidades inferiores a 0,01.
Em todos os caso o grau de liberdade = 1, e n =13.
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Figura 6. Variação temporal na riqueza da comunidade de aves no dossel de três
florestas na região de Manaus ao longo de 13 meses de estudo (entre novembro de 1999
e novembro de 2000). A linha cheia representa todas as espécies registradas, enquanto
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representa apenas as espécies residentes (excluindo as espécies
migratórias, do espaço aéreo, e aquelas com apenas um registro no
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Figura 9. Variação temporal da composição da comunidade de aves no dossel de três
florestas de terra firme na região de Manaus ao longo de 13 meses de estudo. O eixo das
ordenadas corresponde ao eixo 2 da ordenação do tipo Escalonamento Multidimensional
(MDS). O eixo das abscissas corresponde aos meses do ano. Os símbolos representam
as áreas de estudo (# = Reserva Ducke; | = LBA; n =ZF-2). A linha contínua foi
desenhada apenas para mostrar o padrão temporal identificado.
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encontrada.
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Tabela 2. Resultados das Análises de Covariância Multivariada (MANCOVA)
realizadas para testar o efeito do período do ano e do local na composição da
comunidade de aves e das diferentes guildas. O modelo estatístico está formado por
duas variáveis dependentes, representadas pelos scores resultantes das duas dimensões
MDS 1 e MDS 2 da ordenação do tipo Escalonamento Multidimensional (MDS), e por
duas variáveis independentes representadas por dois fatores: Período do ano e Local.

Guilda
Efeito

significativo

Pillai

Local Período

GL

Trace F GL p# Pillai Trace F p*

Comunidade Período 0,297 2,092 4, 48 0,097 1,352 4,169 24, 48 0,000

Frugívoros Local 0,574 4,835 4,48 0,002 0,586 0,829 24,48 0,685

Psitacideos LeP 0,669 6,027 4, 48 0,001 1,161 2,770 24, 48 0,001

Nectarívoros ns 0,391 2,792 4,46 0,037 0,760 1,174 24,46 0,311

Insetivoros Local 0,607 5,227 4, 48 0,001 0,648 0,958 24, 48 0,533

Insetívoros-

fhigívoros Local 0,807 8,121 4,48 0,000 0,991 1,965 24, 48 0,023

Omnívoros ns 0,283 1,911 4, 48 0,113 0,867 1,530 24, 48 0,104

*Foram considerados significativos valores de probabilidade inferiores a 0,007 (correção de Bonferroni).

-'"V

y

íl9

1

r

67



o

Tabela 3. Resultados das Análises de Covariância (ANCOVA) realizadas para testar o
efeito do número de árvores frutifícando na riqueza e abundância das diferentes guildas
de aves do dossel. As setas representam relações positivas (t), ou negativas (4-).

Guilda

Efeito do número de árvores

frutifícando

Riqueza Abundância

Riqueza

?  P

Abundância

1^ P

0 Comunidade - 0,331 0,024 0,304 0,008

Frugívoros - - 0,130 0,096 0,237 0,009

Psitacídeos - - 0,136 0,026 0,132 0,796

Nectarívoros''
- t 0,511 0,128 0,634 0,015

Insetívoros 0,447 0,000 0,539 0,000

Insetívoros-frugívoros 0,485 0,001 0,399 0,001

O Omnívoros - - 0,210 0,920 0,400 0,328

neste caso utilizou-se o número de árvores florescendo
*Para todas as guildas, com exceção dos nectarívoros, foram considerados significativos valores de
probabilidade inferiores a 0.008 (correção de Bonferroni).
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Tabela 4. Resultados das Análises de Covariância (ANCOVA) realizadas para testar o
efeito do índice de Abundância de Recursos na riqueza e abundância das diferentes
guildas de aves do dossel.

Guildã

Efeito do índice de Abundância

de Recursos na

Riqueza Abundância

Riqueza
r2

Abundância

r2 p*

Comunidade 0,225 0,887 0,161 0,428

Frugívoros 0,078 0,383 0,109 0,235

Psitacídeos 0,174 0,011 0,131 0,955

Insetívoros 0,180 0,132 0,358 0,113

Insetívoros-frugívoros 0,310 0,381 0,201 0,387

Omnívoros 0,235 0,256 0,384 0,873

* foram considerados significativos valores de probabilidade inferiores a 0.008 (correção de Bonferroni).
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(ê 4.4.2. Variação temporal na riqueza, abundância e
®  composição das guildas de aves no dossel: influência do
®  padrão fenológico

®  4.4.2.1. Frugívoros

A riqueza de espécies frugívoras variou ao longo do ano nas três torres, mas

®  apenas as variações na ZF-2 indicaram a existência de um padrão temporal subjacente
(Tabela 1; Figura 11a), com um aumento entre agosto e outubro (época com poucas

0  árvores frutifícando).

0  A abundância de frugívoros ao longo do ano também variou nas três áreas, mas,

apenas as variações da ZF-2 foram significativas (Tabela 1) com um pico entre junho e

agosto (Figura 11b). Parte deste aumento pôde ser atribuído a mudanças no
,

comportamento social de Xipholena punicea, com a presença de ate sete machos

0  cortejando uma ou duas fêmeas na área.

0  A composição de espécies desta guilda foi diferente entre as torres, não

apresentou um padrão temporal significativo (Tabela 2; Figura 12), e esteve

significativamente relacionada com o número de árvores fhitificando (MANCOVA;

Filiai Trace= 0,320, F2, 34=7,993, P<0,001). Isto sugere que a composição de aves

fhigívoras não é uniforme no espaço e que foi influenciada pelo padrão fenológico em

cada local. Por outro lado, a composição de aves dessa guilda não foi afetada

significativamente pelo índice de Abundância de Recursos (MANCOVA; Filiai Trace=

0,097, F2.34=1,826, P<0,176).

A abundância de aves fhigívoras esteve inversamente relacionada com o número

de árvores fhitificando; mais indivíduos foram registrados nos períodos com menor

número de árvores frutifícando (a estação seca) (Tabela 3). No entanto, a riqueza de

frugívoros não apresentou relação significativa com o número de árvores fhitificando.

^  Por outra parte, o índice de Abundância de recursos não esteve relacionado
'' -y

significativamente com nenhuma das duas variáveis dependentes (Tabela 4).

O
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Figura 12. Resultado da ordenação do tipo Escalonamento Multidimensional
(MDS), em duas dimensões, da composição da comunidade de aves frugívoras
(14 espécies) no dossel de três florestas de terra firme na região de Manaus. Cada
ponto representa os censos combinados de 1 mês/ torre. Os símbolos representam
as áreas de estudo (0 = Reserva Ducke; | = LBA; n =ZF-2). As iniciais que
precedem os símbolos referem ao mês do ano. Os círculos englobam, de forma
grosseira, censos realizados nos mesmos locais.
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#  4.4.2.2. Psitacídeos

ê

§
^  Figura 13). No entanto, de uma forma geral foram registradas mais espécies no período

#  das chuvas (entre novembro e maio) do que na seca (entre junho e outubro), e a

^  abundância de algumas espécies apresentou uma marcada variação temporal. Por

exemplo. Amazona autumnalis e Pionus menstruus não foram observados durante

A riqueza e a abundância de psitacídeos flutuaram ao longo do ano mas não

apresentaram um padrão temporal claro em nenhuma das três áreas de estudo (Tabela 1;

#

§
^  vários meses da estação seca (entre abril e setembro), sugerindo a existência de
^  movimentos migratórios (Figura 14).

§  A composição da guilda de psitacídeos variou de forma significativa ao longo do

^  ano (Figuras 15 e 16) e de uma área para outra (Tabela 2). A análise de ordenação
^  . . . .

separou claramente os censos realizados entre novembro e abril, e os testes mferenciais

^  mostraram que esta variação esteve relacionada de forma significativa com o número de
^  árvores fhitificando (MANCOVA; Filiai Trace= 0,534, F2,34=19,493, P<0,000) (Figura

Ô  17), mas não com o índice de Abundância de Recursos (MANCOVA; Filiai Trace=

^  0,170, F2,34=3,493, P<0,042). Por outro lado, nem a riqueza nem a abundância de
psitacídeos esteve relacionada significativamente com o número de árvores frutificando

^  f
^  (Tabela 3), nem com o índice de Abundância de Recursos (Tabela 4).
1-5

^  4.4.2.3. Ncctarívoros
O

A riqueza mensal de beija-flores em cada torre foi baixa (máximo de três

ri espécies na Reserva Ducke e LBA, e seis na ZF-2), não apresentando um padrão

O  temporal ao longo do ano (Tabela 1; Figura 18a).

A abundância de beija-flores foi muito variável ao longo do ano (Tabela 1;

Figura 18b), com meses de elevada abundância precedidos e sucedidos por meses com

baixa abundância. Em volta da torre da ZF-2 (a torre onde foi registrado o maior

i'

n

o

(1 número de beija-flores) houve três picos bem claros (dezembro, julho e outubro), todos

f) eles provavelmente resultantes de plantas florescendo na área de estudo, sugerindo uma

^  forte relação com a disponibilidade de recursos alimentares. A única espécie cuja

abundância permaneceu constante nas três torres, independentemente da época e da

disponibilidade de recursos na área, foi Heliothrix aurita, provavelmente em

decorrência de sua participação em bandos mistos de aves insetívoras no dossel (obs.

pess.).
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Figura 13. Riqueza (a) e abundância (b) de psitacídeos no dossel de três florestas de
terra firme na região de Manaus (Reserva Ducke= linha cheia com círculos; ZF-2= linha
cheia; LBA= linha tracejada).
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Figura 15. Resultado da ordenação do tipo Escalonamento Multidimensional
(NflDS) da composição da comunidade de psitacídeos (11 espécies) no dossel de
três florestas de terra firme na região de Manaus. Cada ponto representa os censos
combinados de 1 mês/ torre. Os símbolos representam as áreas de estudo (0 =
Reserva Ducke; | = LBA; n =ZF-2). As iniciais que precedem os símbolos
referem ao mês do ano. Os pontos inseridos dentro da elipse representam, de modo
geral, censos realizados entre novembro e maio (entre o fim da estação seca e o fim
da estação chuvosa).
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Figura 16. Variação temporal na composição da guilda de psitacídeos na região
de Manaus ao longo de 13 meses de estudo. O eixo das ordenadas corresponde
aos valores de 39 censos de aves no eixo que melhor tenha recuperado o padrão
existente (eixo 1 ou eixo 2) na ordenação do tipo Escalonamento
Multidimensional (MDS). O eixo das coordenadas corresponde aos meses do ano.

Os símbolos representam as áreas de estudo (9 = Reserva Ducke; | = LBA; ti
=ZF-2). A linha contínua foi desenhada apenas para mostrar o padrão
identificado.
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para mostrar a relação encontrada.
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A composição de nectarívoros não apresentou um padrão temporal ao longo do

ano, não teve diferenças significativas entre as torres (Tabela 2), e não esteve

relacionada com o número de árvores florescendo.

Por outro lado, a variação na abundância de beija-flores esteve diretamente

relacionada com o número de árvores florescendo em cada área (Tabela 3).

^  4.4.2.4. Insetívoros

A riqueza de aves insetívoras teve um claro padrão temporal nas áreas de

0  estudo (Tabela 1). As flutuações no número de espécies seguiram o mesmo padrão nas

(3 três torres, com um aumento no número mensal de espécies registrado durante a estação

^  seca (entre junho e outubro) (Figura 19a).
A abundância destas aves teve um padrão temporal significativo em duas torres

(Tabela 1). O número de indivíduos apresentou os maiores valores em julho na Reserva

Ducke e em maio e julho na ZF-2, permanecendo constante no LBA (Figura 19b).

3  A composição de espécies desta guilda não variou ao longo do ano, mas teve

diferenças significativas entre as torres (Tabela 2; Figura 20).

^  Tanto a riqueza quanto a abundância de aves insetívoras estiveram
inversamente relacionadas com o número de árvores fhitificando (Tabela 3), mas não

com o índice de Abundância de Recursos (Tabela 4).

/

O

O

4.4.2.5. Insetívoros-frugívoros

A riqueza de aves insetívoras-fmgívoras apresentou um padrão temporal

significativo apenas na ZF-2 (Tabela 1), onde foi encontrado um aumento no número de

espécies durante a estação seca. As flutuações na riqueza registradas nas outras áreas

não apresentaram um padrão temporal definido (Tabela 1; Figura 21a).

A abundância destas aves variou ao longo do ano nas três torres, mas

estas flutuações foram diferentes nas três torres, sem um padrão temporal definido

(Tabela 1; Figura 21b).

A composição de espécies desta guilda foi significativamente diferente

entre as torres, enquanto que a variação ao longo do ano foi marginalmente significativa

(Figura 22; Tabela 2).
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Figura 20. Resultado da ordenação do tipo Escalonamento Multidimensional
(MDS) da composição da guilda de aves insetívoras (32 espécies) no dossel de
três florestas de terra firme na região de Manaus. Cada ponto representa os
censos combinados de 1 mês/ torre. Os símbolos representam as áreas de estudo
(0 = Reserva Ducke; H = LBA ; n =ZF-2). As iniciais que precedem os
símbolos referem ao mês do ano. Os círculos englobam, de forma grosseira,
censos realizados nos mesmos locais.
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A variação na composição esteve signifícativamente relacionada com o número

(# de árvores írutifícando (MANCOVA, Pillai Trace= 0,266, F2,34=6,163, P<0,005), mas

não com o índice de Abundância de Recursos (MANCOVA; Pillai Trace= 0,073, F2,

34=1,341, P<0,275).

A riqueza e a abundância dos insetívoros-frugivoros estiveram inversamente

3  relacionadas com o número de árvores írutifícando (Tabela 3), mas não com o índice de

^  Abundância de Recursos (Tabela 4).

4.4.2.6. Omnívoros
&

3  O número de espécies e de indivíduos de aves ommVoras apresentou uma

^  grande variabilidade ao longo do ano (Figura 23), mas não apresentou um padrão
temporal significativo em nenhuma das áreas (Tabela 1).

^  Entretanto, nem todos os omnívoros se comportaram de forma
semelhante ao longo do ano. A abundância das seis espécies de sais registradas nas

áreas de estudo (Cyanerpes cyaneus, C. caeruleus, C. nitidus, Dacnis cayana, D. lineata

^  e Chlorophanes spizá), variou de forma consistente nas três torres, observando-se um
maior número de indivíduos durante os meses da estação chuvosa (entre novembro e

^  maio) (Figura 24). Por outro lado, espécies como Caryothraustes canadensis

aumentaram em abundância durante a estação seca, provavelmente em decorrência do

aumento na disponibilidade de flores nas áreas de estudo, do qual estas aves se

alimentam (obs. pess.).

A análise de ordenação da composição desta guilda separou os meses entre o fim

da seca e a estação chuvosa (novembro a abril) ao longo do eixo 1 (Figura 25), mas esta

variação não foi significativa (Tabela 2).

Os eixos da análise de ordenação estiveram signifícativamente relacionados com

o número de árvores fiiitificando (MANCOVA, Pillai Trace= 0,320, F2, 34=7,993,

P<0,001), mas não com índice de Abundância de Recursos (MANCOVA; Pillai Trace=

0,091, F2,34=1,711, P<0,196). Por outro lado, as flutuações na riqueza e abimdância não

puderam ser explicadas pelo número de árvores fhitifícando (Tabela 3), nem pelo índice

de Abundância de Recursos (Tabela 4).
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Figura 22. Resultado da ordenação do tipo Escalonamento Multidimensional
(MDS) da composição da guilda de aves insetívoras-frugívoras (18 espécies) no
dossel de três florestas de terra firme na região de Manaus. Cada ponto
representa os censos combinados de 1 mês/ torre. Os símbolos representam as
áreas de estudo (9 Reserva Ducke; | = LBA; ti =ZF-2). As iniciais que
precedem os símbolos referem ao mês do ano. Os círculos englobam, de forma
grosseira, censos realizados nos mesmos locais.
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Figura 23. Riqueza (a) e abundância (b) de aves omnívoros no dossel de três
florestas de terra firme na região de Manaus (Reserva Ducke= linha cheia com
círculos; ZF-2= linha cheia; LBA= linha tracejada).
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"j Figura 25. Resultado da ordenação do tipo Escalonamento Multidimensional
(MDS) da composição da guilda de aves omnivoras (23 espécies) no dossel de
três florestas de terra firme na região de Manaus. Cada ponto representa os
censos combinados de 1 mês/ torre. Os símbolos representam as áreas de estudo
(0 = Reserva Ducke; | = LBA; n =ZF-2). As iniciais que precedem os
símbolos referem ao mês do ano. A elipse engloba, de forma grosseira, censos
realizados entre novembro e maio (entre o fim da estação seca e o fim da estação
chuvosa).
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5. DISCUSSÃO

5.1. Fenologia das Plantas

O padrão de floração e frutificação das espécies arbóreas esteve estreitamente

ligado ao regime das chuvas na região. A floração teve seu pico durante a estação seca
<9
^  (entre julho e novembro), enquanto que a fhitificação teve seu pico na estação chuvosa
^  (entre dezembro e maio). Este padrão foi consistente nas três áreas de estudo, e é

9  semelhante aos padrões observados por outros investigadores na Amazônia Central

®  (Araújo 1970, Alencar et al 1979, Alencar 1991, Alencar 1998, Lemos 1999), na
^  Amazônia Ocidental (Peres 1994), e na Guiana Francesa (Zhang & Wang 1995). Este

^  padrão também coincide com o padrão fenológico esperado em climas com apenas uma

^  estação chuvosa e uma estação seca, onde, de forma geral, há uma marcada alternância

5  entre um período geral de abundância de recursos e um curto período onde estes são

relativamente escassos (Terborgh 1986). Outras florestas menos sazonais apresentam

^  padrões fenológicos diferentes, (por ex. na Costa Rica (Frankie et al. 1974) e no
Panamá (Foster 1982)), onde as árvores de dossel podem apresentar dois picos de

^  floração e frutificação.

^  A presença de cipós, hemiepífitas e hemiparasitas é uma característica muito

conspícua nas florestas tropicais, no entanto estas plantas são raramente incluídas em

estudos fenológicos (mas veja Foster 1982, Putz & Windsor 1987, Ibarra-Manríquez et

*5 al. 1991). O padrão fenológico dos indivíduos monitorados, apresentou diferenças entre

as três áreas de estudo. No entanto, aparentemente existe mais de um pico na

frutificação destas plantas: o primeiro deles entre janeiro e março (estação chuvosa) e

semelhante às espécies arbóreas, e o segundo em setembro-outubro (estação seca). Isto

também foi observado por Lemos (1999) na região de Manaus, que descreveu um

primeiro pico na fhitificação de lianas entre fevereiro e maio e outro no mês de outubro.

Por outro lado, Foster (1982) registrou no Panamá que a atividade reprodutiva de lianas

e hemiepífitas, em geral, difere do padrão apresentado pelas espécies arbóreas,

frutificando de forma contínua ao longo do ano.

Dos 425 indivíduos de árvores monitorados menos da metade entraram em

atividade reprodutiva entre novembro de 1999 e novembro de 2000. Isto pode ser

explicado pela existência de padrões supra-anuais de reprodução nas florestas tropicais.

Oliveira (1997) encontrou que 52% das árvores monitoradas durante dois anos numa

floresta da região de Manaus, não se reproduziram. Este é um fenômeno que já tem sido
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bem documentado em outras florestas tropicais (veja referências em Frankie et al.

1974).

Ao longo deste estudo foi encontrado um maior número de indivíduos

frutifícando do que florescendo, o que pode ser explicado pelo fato das flores serem

mais efêmeras do que os frutos, podendo ter passado desapercebidas entre um censo e

^  outro.

5.2. Disponibilidade de recursos alimentares

^  Embora os ambientes tropicais sejam considerados mais estáveis que os

^  ambientes temperados, a variação de certos parâmetros físicos, como o padrão das

^  chuvas, pode causar fortes variações na disponibilidade de recursos alimentares para as
_  aves ao longo do ano (Pearson 1971, Karr 1976,Wolda 1978b, Wolda 1983, Faaborg et

^  al 1984).
^  O padrão fenológico das espécies arbóreas de dossel permite o entendimento de

^  como parte dos recursos alimentares (flores e frutos) flutuam ao longo do ano. No

^  entanto, as variações fenológicas da comunidade não refletem necessariamente a
_  disponibilidade de recursos alimentares para um determinado grupo de animais

(Hemingway & Oversorff 1999). Das 187 espécies de árvores monitoradas, apenas 20%

^  tiveram os fhitos ou flores utilizados pelas aves. Com relação às lianas, hemiepífitas e

hemiparasitas, mais da metade das espécies mapeadas serviram como alimento para as

aves.

Os resultados deste estudo demonstram que qualquer avaliação da abundância de

recursos sem considerar lianas, hemiepífitas e hemiparasitas certamente estará

subestimando grande parte dos recursos disponíveis para a fauna.

A proporção de árvores florescendo e frutifícando foi muito semelhante nas três

áreas de estudo, no entanto, os recursos disponíveis variaram muito entre as torres. O

número máximo de plantas omitocóricas fhitifícando simultaneamente em um mesmo

local variou de 4 (Ducke) a 15 indivíduos (LBA). Isto mostra que, embora as árvores no

dossel da floresta aumentem a produção de frutos de forma sistemática durante a

estação chuvosa, os recursos alimentares para as aves não se encontram disponíveis de

forma uniforme no espaço. Uma distribuição espacial irregular de flores e fhitos parece

ser a regra nas florestas tropicais e ocorre tanto no dossel (Fogden 1972) quanto no sub-

bosque (Levey 1988, Loiselle & Blake 1993).

,7
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Entretanto, para poder entender completamente a dinâmica das comunidades de

aves, precisamos levar em consideração a outra grande fonte de alimento nas florestas

tropicais: os insetos. Vários estudos têm demonstrado que em geral, a abundância de

insetos aumenta no começo da estação chuvosa (Willis 1976, Wolda 1978a, Wolda

1980), em resposta à maior produção de folhas nesses meses, desencadeando uma maior

^  atividade nas larvas e especialmente nos insetos herbívoros (Fogden 1972, Smythe

#  1982, Wolda 1982). Com respeito à abundância e sazonalidade de insetos, a informação

®  existente na Amazônia Central é escassa (Wolda 1980, Adis et al. 1984), mas segundo
^  os poucos estudos realizados na região de Manaus, a atividade de insetos parece ser

^  relativamente alta o ano todo, sem que ocorram grandes flutuações em abundância

^  (Penny & Árias 1982, Hurtado Guerrero 1999).

^  5.3. Variação Temporal na Riqueza e na Abundância de Aves
^  As variações mensais na riqueza e na abundância de aves no dossel da região de

^  Manaus não apresentaram padrões que estivessem relacionados aos períodos da seca e
da chuva. As flutuações observadas nas guildas também não foram consistentes nas

diferentes áreas de estudo. De fato, a única guilda que apresentou padrões temporais

^  significativos e consistentes nas três áreas de estudo foi a de aves insetívoras,

registrando-se, de forma geral, mais espécies e mais indivíduos durante a estação seca.

As outras guildas sofreram flutuações ao longo do ano, mas na maior parte dos casos,

estas puderam ser explicadas como resultado da variabilidade normal de amostras

^  coletadas de forma aleatórias.

Greenberg (1981), estudando a dinâmica das aves no dossel de Barro Colorado,

encontrou um forte componente sazonal na abundância destas. Entretanto, grande parte

desse aumento foi devido ao influxo de espécies migratórias. Na região de Manaus, o

influxo de espécies migratórias não é um fator relevante dado que a maioria dos

migrantes do Hemisfério Norte chegam em números pequenos na Amazônia Central,

sendo que a maior parte deles passam o inverno na América Central, ao norte da

América do Sul ou aos pés dos Andes (Stotz et al. 1992). Os padrões temporais

observados nas espécies residentes não mudaram quando estas espécies foram

adicionadas.

Analisando apenas as espécies residentes, os resultados deste estudo, e os de

Barro Colorado e La Selva mostram que, de maneira geral, a abundância das aves
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apresenta pequenas flutuações ao longo do ano. Em Barro Colorado, Greenberg (1981)

observou que a abundância das aves permaneceu relativamente constante, com exceção

de um pico no fim da estação seca. Em La Selva, Loiselle (1988) registrou, em média,

menos indivíduos e menos espécies no começo da estação de chuvas. Na Reserva Ducke

e no LBA, como em Barro Colorado, foram encontrados pequenos picos no número de

9  indivíduos no fim da estação seca (entre setembro e novembro).

#  No entanto, a existência de picos de abimdância deve ser avaliada com cautela,

®  pois estes podem ser resultado de eventos ocasionais influenciados por uma ou poucas
9  ' • j •
^  espécies de aves e não por um aumento geral na abundância de espécies da comumdade.

Dos dois picos de abundância registrados neste estudo, um deles (na Reserva Ducke) foi

9  fortemente influenciado pelo uso da área por Brotogeris chrysopterus, uma espécie

9  altamente gregária. Adicionalmente, estas observações demonstram a impossibilidade

de realizar generalizações entre picos de abundância e época do ano. Na região de

Manaus, utilizando três áreas de estudo com o mesmo padrão fenológico, observaram-se

^  picos de abundância em diferentes épocas do ano.

^  Loiselle (1988), que também realizou uma análise minuciosa da variação

^  temporal na abundância de aves em cada uma das guildas, encontrou um padrão
temporal consistente nas duas áreas de estudo em apenas duas guildas: pequenos

insetívoros e pequenos fmgívoros. Da mesa forma que na região de Manaus, os

^  insetívoros aumentaram em número no fim da estação seca. Loiselle (1988) sugeriu que

este aumento estivesse relacionado com uma maior disponibilidade de insetos, mas

nenhum mecanismo foi sugerido para explicar o aumento na abundância de aves.

Possíveis mecanismos poderiam ser: aumento de indivíduos após a reprodução (a maior

parte das espécies nidifica durante a estação seca), ou mudanças no comportamento

social incluindo a participação em bandos mistos de aves insetívoras no dossel, o que

tomaria os indivíduos mais conspícuos. Develey & Feres (2000) encontraram que o

número de aves participando de bandos mistos de sub-bosque na Estação Ecológica da

Juréia, no Estado de São Paulo, aumentou na estação seca, mas isto não foi observado

em outros ambientes (Morrison et al. 1987). Estudos na dinâmica temporal dos bandos

mistos no dossel poderiam fomecer algumas explicações para este aumento.

Não foram encontradas no dossel da região de Manaus evidências conclusivas de

um padrão temporal claro na abundância e riqueza da comunidade de aves e das guildas,

com exceção dos insetívoros.

92



^  A abundância total de aves na comunidade e a abundância de frugívoros, assim

9  como a riqueza e abundância de aves insetívoras e insetívoras-fiugívoros estiveram

®  negativamente relacionados com o padrão fenológico das espécies arbóreas. No dossel
9

da Costa Rica também foi observado que o pico na abxmdância dos frugívoros não
9
^  coincidia com o período do ano com maior abundância de recursos (Loiselle 1988).
^  Com relação à abundância de aves da comunidade e de fmgívoros, esse

9  resultado pode ser explicado com base na área de uso e no comportamento das aves. Se

®  os indivíduos estivessem realizando movimentos migratórios para outras áreas ou
9
^  microhabitats, então seria esperado encontrar relações positivas entre as variáveis

^  confrontadas. No entanto, se as aves permanecem na região, mesmo em épocas de

9  escassez de recursos, então uma relação negativa poderia ser o resultado de mudanças

9  no comportamento das aves e na área de uso destas. Estudos têm mostrado que, de uma

■  forma geral, os animais se movimentam mais quando há poucos recursos disponíveis
9
^  (Pyke et ai. 1977). Por tanto, o uso de áreas maiores pelas aves, e uma maior

^  movimentação à procura de alimento quando estes escasseiam, propiciaria um aumento

^  no número de indivíduos registrados durante os censos.

9  Dado que os fhitos não são o alimento principal na dieta dos insetívoros e dos

insetívoros-frugívoros, provavelmente a relação inversa encontrada entre a riqueza e
9  .

abundância destas aves e o padrão fenológico das espécies arbóreas não represente uma

resposta à variação nesses recursos. Isso pode acontecer quando se tenta relacionar duas

^  variáveis (padrão fenológico e riqueza e abundância de aves principalmente

insetívoras), que apresentam um padrão temporal claro e que não estão obviamente

relacionadas.

A disponibilidade de recursos alimentares (representada pelo índice de

Abundância de Recursos) não esteve relacionado significativamente com as variações

em riqueza e abundância de nenhuma guilda. Este resultado pode ser devido a duas

razões: (1) o índice de Abundância de Recursos não refletiu de forma real a

disponibilidade e abundância dos recursos alimentares, ou (2) as aves não responderam

a estas mudanças na escala deste estudo, dado que a área de uso da maior parte das aves

é maior do que os 7 ha monitoradas ao redor de cada uma das torres (Terborgh et al.

1990).

Segundo Chapman et al. (1992) não existe um único método para estimar a

disponibilidade de recursos alimentares que possa ser aplicado em qualquer tipo de

estudo. A escolha do método vai depender do tipo de investigação, do esforço requerido
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^  e da precisão desejada. Quantificar a disponibilidade de recursos no dossel de uma

®  floresta tropical apresenta alguns problemas, dado o difícil acesso às copas de árvores

®  com mais de 40 m de altura. O método utilizado neste estudo, embora não tenha uma
m

alta precisão, é prático no campo e pode ser aplicado observando-se árvores de uma
9
^  plataforma de observação, em um raio com até 150m.
^  É provável que apenas a abundância de recursos (número de flores e frutos) não

#  seja um bom indicador do uso de uma área por animais. Ortiz-Pulido (2000) sugeriu

®  utilizar apenas o número de fhitos utilizados por cada espécie em particular. Por outro
9
_  lado, vários estudos têm mostrado que variáveis como a energia e conteúdo nutricional

^  dos fhitos, o tamanho e massa, a morfologia, a cor, e a distância entre árvores

%  frutifícando podem influenciar o uso de uma dada área por parte das aves (Levey et ai.

9  1984, Blake et ai. 1990, Foster 1990, Moermond & Denslow 1995). Desta forma,
9 quanto mais variáveis forem levadas em consideração na determinação de um índice,
9^  mais preciso este será. A necessidade de levar em conta outras variáveis foi observado

durante este estudo, já que as flores ou fhitos de algumas espécies de plantas (por

exemplo Goupia glabra^ Norantea guianensis, ou Coussapoa orthoneura, entre outras)

9  atraíram um número muito grande de aves, independentemente da presença de outras

plantas fhitificando na área.9

9

;^1

*  /

^  f

5.3. Variação Temporal na Composição da Comunidade de
Aves

Em contraste com as variações em riqueza e abundância de aves (que não

apresentaram claros padrões temporais), as análises de ordenação mostraram que a

composição da comunidade de aves residentes no dossel variou no tempo (ao longo do

ano) e no espaço (entre as áreas de estudo).

Os resultados apresentados neste estudo mostraram que variações na composição

da comunidade de aves no dossel, e na composição dos psitacídeos, insetívoros-

frugívoros e omnívoros estiveram significativamente relacionadas com o número de

espécies arbóreas fhitificando. Por outro lado, as diferenças espaciais na composição

das comunidades mostram claramente que as espécies de aves estão distribuídas de

forma heterogênea.

As variações na composição da comunidade de aves no espaço e no tempo

aparentemente revelam características das guildas. Por exemplo os insetívoros e
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insetívoros-frugívoros não apresentaram variação temporal na composição de espécies

da guilda. Isso pode ser explicado por tratar-se de espécies territoriais.

Surpreendentemente, os frugívoros, apesar de não serem aves territoriais, mostraram o

mesmo padrão que os insetívoros. Provavelmente estas aves utilizam as mesmas áreas

para forragear ao longo do ano, e as mudanças observadas poderiam apoiar a idéia de

^  que os frugívoros estejam de fato respondendo através de alterações comportamentais às

@  variações nos recursos.
A
^  Existem poucos estudos com comunidades de aves que utilizem análises
%
^  multivariadas para avaliar a existência de variações temporais na composição da

^  comunidade ao longo do ano. Este estudo demonstra que embora uma comunidade não

S  sofra mudanças em riqueza e abundância ao longo do ano, pode sofrer claras mudanças

^  na sua composição, e isto deveria também ser considerado neste tipo de estudos.
S

<si 5.3. Respostas do Avifauno às Variaçdes no Padrão
%  fenológico e na Disponibilidade de Recursos Alimentares

^  Variações na composição das comunidades de aves, e não em riqueza e
^  abundância sugerem a existência de certa heterogeneidade comportamental dentro das

guildas. Isto é, as espécies de aves dentro de uma mesma guilda podem estar

respondendo de forma diferente a variações na disponibilidade de recursos. Pensando

nesta possibilidade, surge a pergunta de como é que as aves estão respondendo aos

períodos em que os recursos alimentares sofrem uma clara diminuição.

As aves cujos recursos são sazonais (por exemplo aquelas que se alimentam de

flores e fhitos) podem apresentar três possíveis respostas à diminuição destes recursos:

(1) realizar movimentos para outras áreas, onde os recursos sejam mais abundantes, (2)

modificar seu comportamento alimentar e utilizar outros recursos e (3) utilizar áreas

maiores no dossel da floresta e aproveitar ao máximo os poucos recursos disponíveis.

Evidências a partir dos resultados deste estudo sugerem que as três possíveis

respostas comportamentais podem ter ocorrido no dossel das áreas de estudo.

Movimentos sazonais para outras regiões provavelmente ocorreram em duas espécies de

psitacídeos: Amazona autumnalis e Pionus menstruus. Movimentos locais parecem ter

sido a regra de certos omnívoros. As espécies de sais: Cyanerpes cyaneus, C. nitidus, C.

caerulescens, Dacnis lineata e Chlorophanes spiza praticamente desapareceram das três

áreas de estudo entre abril e agosto. No entanto, no mês de julho a floração de uma
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^  única árvore de Couma macrocarpa (Família Apocynaceae) foi suficiente para que

®  todas essas espécies estivessem novamente na área de estudo. Isto mostra que estas aves

®  não tinham abandonado a região, mas que provavelmente tinham realizado movimentos
locais para outras áreas onde a disponibilidade de recursos fosse maior. E provável que

w

^  muitas espécies saibam exatamente onde procurar recursos nas diferentes épocas do
%  ano. Por exemplo, no mês de março numerosos omnivoros foram observados

@  procurando íhitos nos galhos de um indivíduo de Glycydendron amazonicum (Família

®  Buphorbiaceae) ao redor da torre da ZF-2. A árvore não se encontrava frutificando, mas
%^  um mês depois estava carregada com íhitos maduros, e numerosas espécies de aves se
^  alimentaram desses recursos. Estas observações anedóticas sugerem que as aves

%  também conhecem o padrão espacial e temporal da disponibilidade de recursos, e que a

^  procura não seja ao acaso, mas sim o resultado de conhecimentos prévios sobre onde

pode ser encontrado o recurso. Da mesma maneira, observações de campo sugerem que

os movimentos espaciais de Caryothraustes canadensis estejam ligados à floração de

^  algumas espécies vegetais, como por exemplo a liana Memora sp. Grupos com até oito

^  aves foram registradas durante os censos quando estas lianas estavam florindo.

^  Algumas aves que permaneceram na área ao longo de todo o ano (por exemplo
Dacnis cayana, Tangara pimctata, Tangara velia, Heliotrix auritd) aparentemente

juntaram-se com maior freqüência aos bandos mistos de aves insetívoras e passaram a

se alimentar de insetos durante a estação seca (obs. pess.). Finalmente, durante a estação

seca, um grande número de aves (incluindo frugívoros, psitacídeos, insetívoros-

fmgívoros e omnivoros) aproveitou os frutos ou as flores de umas poucas espécies de

plantas formando o que é chamado de feeding assemblages (Diamond Sc Terborgh

1967). Entre as os recursos alimentares que serviram para agrupar um grande número de

espécies de aves quando poucos recursos estavam disponíveis no dossel da floresta

durante a estação seca se encontram as flores de Couma macrocarpa (julho), os fhitos

de Clusia subapiculata (agosto), os frutos de Goupia glabra (setembro), os frutos de

Coussapoa orthoneura (outubro) e as brácteas extra-florais de Norantea guianensis

(setembro, outubro e novembro).

5.4. Considerações Finais

Os resultados deste estudo mostram quão pouco ainda sabemos sobre os

organismos que habitam o dossel e quão difícil é avaliar a dinâmica da comunidade de

aves numa floresta tropical. Em primeiro lugar, dentro de uma comunidade, as espécies
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de aves têm necessidades diferentes, e respondem à dinâmica dos fatores bióticos e

abióticos de formas diferentes. Uma forma de contornar esta variabilidade é analisar

uma comunidade em guildas, ou grupos biológicos de espécies. No entanto,

compartilhar um mesmo tipo de alimento principal não é suficiente para que as
w

^  respostas às pressões ambientais sejam iguais. Observações ao longo deste estudo
9  demonstraram que existe uma grande heterogeneidade dentro de cada guilda,

@  obscurecendo os resultados gerais. Adicionalmente, é provável que respostas espécie-

^  específicas às vanações ambientais ocorram no dossel.

^  Por outra parte, relacionar os padrões fenológicos com a avifauna também
apresenta sérias dificuldades. Primeiro, o padrão fenológico não representa a

disponibilidade dos recursos, e segundo, a utilização de índices para resumir a

®  disponibilidade de alimentos é uma tarefa muito complicada, porque o pesquisador

nunca terá a percepção que tem uma ave.
#^  Este estudo mostrou que respostas à variação dos recursos alimentares são muito

mais complexas no dossel da floresta amazônica do que meros aumentos em riqueza e

abundância. Como foi discutido anteriormente, a composição teve um papel muito

^  importante na interpretação dos resultados. Análises das mudanças na riqueza e
abundância, sem considerações sobre a composição podem inibir o entendimento da

dinâmica da comunidade. E, por outra parte, as respostas das aves às variações sazonais

incluem mudanças no comportamento social, na dieta e no uso do espaço físico. Estudos

direcionados para tentar explicar as mudanças comportamentais das aves em resposta às

variações sazonais fornecerão algumas idéias importantes do entendimento da dinâmica

das comunidades e dos efeitos destas variações nos organismos da floresta.
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6. CONCLUSÕES

• A variação mensal na riqueza de espécies e na abundância de aves das diferentes

guildas (exceto a de insetívoros) não apresentou um padrão temporal consistente nas

três áreas de estudo.

®  • Em contraste, a composição da comunidade de aves no dossel variou

®  significativamente ao longo do ano. O mesmo aconteceu com a composição da guilda

de psitacídeos. A composição das guildas de frugívoros, psitacídeos, insetívoros e

gj insetívoros-fhigívoros apresentaram diferenças significativas entre as áreas de estudo,

51 mostrando claramente que as espécies de aves estão distribuídas de forma heterogênea

no dossel da floresta.

m

• o padrão fenológico das espécies arbóreas no dossel das florestas de terra-firme da

^  região de Manaus apresentou um claro pico de floração na estação seca, e um pico de

fhitifícação na estação chuvosa. Os recursos alimentares, no entanto, estiveram

disponíveis ao longo de todo o ano, mas apresentaram uma forte variação espacial entre

as três áreas de estudo.

■o»,

*0 uso do dossel das florestas nas áreas de estudo por aves nectarívoras foi afetado de

forma direta pelo número de árvores florescendo. Mais espécies e indivíduos foram
'^1 registrados nos meses com maior número de árvores florescendo no dossel. Por outro, a

^  riqueza e abundância das aves insetívoras e insetívoras-fhigívoras, e a abundância total
o. de aves e a abundância de fhigívoros estiveram negativamente relacionadas com o

número de árvores frutificando esteve inversamente relacionado com. Isto sugere que as

aves desta comunidade estudada não realizam migrações locais para outras áreas, mas

que respondem às variações na disponibilidade de recursos através de mudanças
comportamentais.

• As variações na composição da comunidade de aves no dossel, e em particular com as
variações encontradas nas guildas de psitacídeos, insetívoros-fhigívoros e
omnívorosestiveram relacionadas significativamente com o número de espécies

arbóreas fmtificando.
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0  •A riqueza, a abundância e a composição da comunidade de aves não estiveram

®  relacionadas significativamente com a disponibilidade de recursos alimentares no

®  dossel. As variáveis que afetam o número de espécies e indivíduos de aves que utilizam
O
^  uma dada área no dossel da floresta parecem, em geral, não estarem diretamente ligadas
CP

^  ao número de plantas íhitificando, nem à abundância de frutos disponíveis, mas sim a

9  algumas espécies de plantas em particular e provavelmente a certas características

®  destas plantas como cor dos frutos, conteúdo nutricional, tamanho, etc.

^  • Em resposta à diminuição na disponibilidade dos recursos alimentares algumas

m  espécies de aves abandonaram as áreas de estudo (por ex. Amazona autumnalis e Pionus

®  menstruus). Outras espécies aparentemente modificaram seu comportamento social e

®  alimentar, passando a utilizar outros recursos disponíveis na floresta. Observações
^  realizadas no dossel da floresta durante este estudo sugerem que a maior parte das
^  espécies de aves que se alimentam de frutos e flores, passaram a depender dos poucos

recursos disponíveis na estação seca, visitando mais freqüentemente certas espécies

®  vegetais em particular.

^  • Os resultados deste estudo mostram que a estrutura e composição das comunidades de

^  aves no dossel da região de Manaus parece variar ao longo do ano, e muitas destas

mudanças devem ocorrer em função do padrão fenológico das espécies arbóreas. Seria

importante focalizar futuros estudos nas respostas das aves aos períodos de escassez de

recursos, já que como sugerem os resultados deste trabalho, a maior parte das aves não

o, abandona a região em procura de áreas com maior disponibilidade de recursos, mas

realizariam mudanças comportamentais e do uso da paisagem em resposta à baixa

disponibilidade de recursos no dossel da floresta.
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Apêndice 1. Lista sistemática da avifauna registrada no dossel da região de Manaus.

^  Famílias & espécies Hábitat Estrato Guilda Abund Freq Abund Freq Abund Freq
^  Ducke ZF-2 LBA

9

o

<3*

O

O

o

Cathartidae

Sarcoramphus papa TIA EA DET 5 8 1 3
*

Coragyps atratus A EA DET 32 13

Cathartes melambrotus T/A EA DET 10 18 6 15 8 18

Accipitridae
-

Elanoides forficatus T/S EA R 2 5 1 3 2 5

Harpagus bidentatus T D R 1 3
*

Ictinia plúmbea T/A EA R 1 3
k

Accipiter supercillosus T D R 6 15 1 3

Leucopternis melanops T D R 4 5 1 3

Leucopternis albicoilis T/S D R 2 5 15 31 9 21

Buteogalius urubitinga T/S D R
* 1 3

Buteo platypterus S/T B R 3 3

Morphnus guianensis T D R 1 3 1 3

Harpya harpija T D R 2 5
it k

Spizastur melanoleucus T/A D R 1 3

Spizaetus omatus T D R 3 3

Faiconidae

Daptríus ater T B? R 1 3

Daptríus americanas T D R 1 3 2 3 16 15

Milvago chimachima A R 2 3

Micrastur gilvicolíis T S R 2 5

Falco rufigularis T/A D R 4 8 1 3 2 5

Cracidae

Peneiope marail T D FRU 6 13 11 21 22 23

Columbidae

Columba plúmbea T D FRU 50 79 51 69 73 95

Columba subvinacea T/S D FRU 12 26 29 59 16 31

Psittacidae

Ara araraúna T D
* *

Ara macao T D FRU 2 3
-k

13 5

Ara chioroptera T/A D FRU 8 5 4 5 53 46

Orthopsittaca manilata AJT B?
* * *

Aratinga leucophthaimus T? B?
*

Brotogeris chrysopterus T D FRU 304 87 164 77 202 74

Pionopsitta calca T D FRU 25 28 58 56 49 36

Amazona autumnalis T D FRU 130 54 58 49 52 41

Amazona farinosa T D FRU 43 46 24 33 37 33

Pionus menstruus T D FRU 149 79 30 28 43 38

Pionus fuscas T D FRU 33 36 47 59 61 67

Touit purpurata T D FRU 47 15 28 15 32 13

Toult hueti T D FRU 13 3 k

Deroptyus accipitrinus T D FRU 30 28 53 41 53 44
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Famílias & espécies

Cuculidae

Piaya melanogaster

Nyctibiidae
Nyctibius grandis
Nyctibius leucopterus

Strígidae
Glaucidium hardyi

Apodidae
Streptoprocne zonaris
Chaetura chapmani
Chaetura spinicauda

Chaetura brachyura

Panyptila cayennensis
Reinarda squamata

Trochilidae

Hábitat Estrato Guiida Abund Freq Abund Freq Abund Freq

Trogonidae
Pharomachrus pavoninus

Trogon viridis
Trogon melanurus
Trogon violaceus
Trogon sp.

Galbulidae

Galbula dea

Bucconídae

Notharchus macrorhynchus
Notharchus tectus
Monasa atra
Chelidoptera tenebrosa

Capítonidae
Capito niger

Ramphastidae
pteroglossus viridis
Ramphastos viteilinus
Ramphastos tuoanus
Seienidera culik

Ducke ZF-2 LBA

T D INS 31 77 12 31 20 44

S/T D 3 8

T D 3 8

T/S D 18 33 1 3 1 3

T/A EA iNS/AR 3 3 5 3

T/A EA INS/AR 55 46 97 79 20 28

T/A EA INS/AR 118 85 186 95 92 69

S/A EA INS/AR 5 3 1 3

T/A EA INS/AR 1 3

A EA INS/AR 18 23

Phaethomis sp. T/S S
*

Campyiopterus largipennis T/S D NEC 12 23 2 5

Fiorisuga meliivora T/S D NEC 2 5 13 28 2 5

Anthracothorax nigricoilis T D NEC 6 10 2 5

Discosura longicauda T/S D NEC 3 8

Thaiurania furcata T/S D NEC 10 26 28 44 6 15

Hylocharís sapphirína T/S D NEC 18 28 1 3

Heliothryx aurita T/S D NEC 14 33 26 54 17 41

T S FRU 4 10

T/S D FRU 7 15 16 28 3 5

T D FRU 17 31 8 18 7 13

T D FRU 11 21 11 26 1 3

29 62 20 41 45 79

T/S D INS 74 97 81 92 72 90

T D INS 30 62 14 31 35 69

T/S D INS 2 5 20 38 9 18
T/S B? INS 4 5 2 3 2 3

AIS B INS 1 3

T D INS+FRU 24 41 38 51 9 18

T/S D FRU 44 49 14 15 11 15
T D FRU 52 77 22 38 76 74
T D FRU 51 69 63 79 99 92
T D FRU 42 56 27 41 59 74
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Famílias & espécies Hábitat Estrato Guilda Abund Freq Abund Freq Abund Freq
LBADucke ZF-2

9
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Picidae

Picumnus sp. T/S D INS 1 3

Picuius flavigula T D INS 31 62 36 72 26 59

Picuius chrysochioros T D INS 1 3 0

Veniliomis cassini T D INS 12 28 28 54 15 36

Melanerpes cruentatus S/T D INS 3 8 1 3 4 8

Campephilus rubrícollis T D INS 16 28 18 41 26 44

Celeus undatus SfT D INS+FRU 18 36 28 56 30 62

Celeus torquatus T D INS 2 5 1 3 2 5

Dryocopus lineatus SfT/A D/B INS 2 5

Thamnophilidae
Cymbilaimus lineatus SfT S/B INS 1 3 3 5

Myrmotherula brachyura T/S D INS 1 3 46 64 6 10

Herpsilochmus dorsimaculatus T D INS 50 79 83 95 74 97

Terenura spodioptila T D INS 41 77 61 79 72 92

Furnariidae

Xenops millerí

Dendrocolaptidae

Sittasomus gríseicapillus
Dendrexetastes rufigula
Xiphorhynchus pardalotus
Lepidocolaptes aibolineatus
Campylorhamphus procurvoides

Tyrannidae
Zimmeríus gracilipes
Omithion inerme

Myiopagis caniceps
Myiopagis gaimardii
Mionectes macconnelli
Phylloscartes virescens
Todirostrum pictum
Tolmomyias assimilis
Tolmomyias poliocephaius
Contopus borealis
Attila spadiceus
Rhytiptema simplex
Syrístes sibilator
Myiarchus tuberculifer
Myiarchus ferox
Conopias parva
Myiodynastes maculatus
Empidonomus varíus
Legatus leucophaius
Tyrannus melancholicus
Tyrannus savana
Pachyramphus surínamus

INS 11 23 15

T/S D INS 7 13 4 10 5 10

T D INS 5 8 1 3

T S INS 9 18 1 3 2 5

T D INS 24 41 25 49 22 41

T S INS 2 5 1 3

T/S D INS+FRU 69 95 68 100 68 97

T D INS 4 8 1 3 2 3

T D INS+FRU 24 46 49 77 38 59

T D INS 21 41 23 46 4 10

T/S S INS+FRU 1 3 1 3 5 10

T D INS 36 62 63 79 40 67

T/S D INS 42 67 30 56 18 38

T D INS 33 69 62 90 63 95

T/S D INS 10 21 11 21

S/T D INS 2 5

T D INS 27 51 19 44 15 31

T/S D INS+FRU 9 23 23 51 30 67

T D INS 12 21 21 33 33 49

SAT B INS 2 5 3 5

S B INS 1 3

T D INS+FRU 59 72 48 62 49 67

S/A D INS+FRU 1 3 *

S B INS+FRU 3 5 1 3 3 8

S/T D INS+FRU 2 5 1 3

S/A B INS+FRU 2 5 8 13 6 10

S/A B/D INS+FRU 2 3 *

1 3

T D INS 17 31 18 33 22 41
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Famílias & espécies Hábitat Estrato Guiida Abund Freq Abund Freq Abund Freq
Ducke ZF-2 LBA

ssr

A
Pachyramphus marginatus T S INS+FRU 5 10 39 64 30 51

9 Pachyramphus minor T D INS 8 18 3 8 4 10

o

Tityra cayana T/S D INS+FRU 24 38 43 69 33 59

Pipridae
Piprites chiorís T D INS+FRU 5 10 19 36 14 31

9 Tyranneutes virescens T S FRU 1 3 2 5 3 8

A
Corapipo gutturalis T S FRU 3 8 10 15

Pipra pipra T S FRU
•Ar

3 8

Pipra erythrocephala T/S S FRU 1 3

4S1)
Cotingidae
Cotinga cayana T D FRU 11 26 22 44 9 15

Cotinga cotinga T D FRU 6 13 5 8

9> Xipholena punicea T D FRU 40 67 63 74 57 69

A
Lipaugus vociferans T S INS+FRU 1 3 3 8 3 8

Haematoderus mllitarís T/S D INS+FRU 0 1 3 8 18

Hlrundinidae

Progne chaiybea A/S EA INS/AR 4 5 2 5 12 10

9 Progne subis S/A EA INS/AR 10 8

Progne sp. 47 13 10 8

Turdidae

Tardas albicoilis T S INS+FRU 2 5 3 8

Catharas sp. S INS+FRU 1 3

Sylviidae
36 54Polioptila gaianensis T D INS 53 59

Vireonidae
q£#) Cyclarhis gajanensis S/T D/B INS 2 5 4 8

58Vireolanias leacotis T D INS+FRU 65 95 60 87 95

Vireo olivaceas T/S D INS+FRU 25 46 21 36 34 56
*3t^/

Vireo altiloqaas T D INS+FRU 2 5 0 15 21

Hylophilas mascicapinas T D INS 57 92 60 79 60 87

Paruiidae

4^'
Dendroica striata S D INS 3 8

Coerebidae

Coereba flaveola T/S D OMN 12 23 3 5

Thraupidae
Lamprospiza melanoleaca T D OMN 53 64 66 72 65 74

Hemithraapis fíavicoíHs T D OMN 23 36 61 77 48 67

Lanio falvas T S INS+FRU 1 3 13 26 18 33

Tachyphonas cristatas T D INS+FRU 66 79 66 79 47 72

Tachyphonas sarinamas T/S S INS+FRU 12 18 23 28 2 3

Ramphocelas carbo S/A B INS+FRU 1 3 2 5

Thraapis palmaram S/T B/D INS+FRU 44 31 52 67 3 5

Thraapis episcopas S/A B/D INS+FRU 1 3 18 28 1 3

Cyanicteras cyanicteras T D INS+FRU

10

20 26

Eaphonia chrysopasta T/S D FRU 6 4 8 2 3
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Famílias & espécies Hábitat Estrato Guilda Abund Freq Abund Freq Abund Freq

9

9

Ducke ZF-2 LBA

Euphonia minuta T/S D FRU 1 3 6 13

Euphonia cayennensis T D FRU 21 36 72 97 26 44

Tangara chilensis T D OMN 49 36 164 72 42 41

Tangara punctata T/S D OMN 50 64 76 90 64 69

Tangara varia T D OMN 3 5 9 15 13 18

Tangara gyrola T D OMN 6 13 10 15

Tangara velia T D OMN 48 44 77 67 12 15

Dacnis lineata T D OMN 42 46 34 46 26 44

Dacnis cayana T D OMN 70 74 117 90 73 95

Chiorophanes spiza T/S D OMN 45 69 75 85 52 74

Cyanerpes nitidus T D OMN 4 3 26 36 30 41

Cyanerpes caeruleus T D OMN 3 3 35 44 12 26

Cyanerpes cyaneus T/S D OMN 61 69 98 74 48 59

Caryothraustes canadensis T/S D OMN 49 36 29 28 35 15

Cardinalidae

Pityius grossas T/S D INS+FRU 5 10 1 3

Icteriidae

Psarocolius virídis T D OMN 8 21 21 26

Cacicus haemorrhous T/S D OMN 24 26

Cacicus cela T/S D/B OMN 21 31

Icterus chrysooephaium T/S D OMN 1 3

Habitat: refere-se ao principal habítat utilizado por cada espécie (segundo Cohn-Haft etal. (1997))

T= Floresta primária de Terra Firme; S= Floresta secundária; A= áreas abertas.
Estrato: microhabitat típico de cada espécie (segundo Cohn-Haft etal. (1997)). D= dossel; S =estratos
inferiores (sub-bosque e estrato médio); B= borda de florestas ou clareiras; EA= espaço aéreo.
Guilda alimentar: refere-se à principal fonte de alimento de cada espécie (dados obtidos da literatura,
especialmente Karref a/. (1990), Terborgh etal. (1990) eThioliay (1994), complementados por
obsen/ações pessoais). DET= detritívoros; R= predadores; FRU= frugívoros; NEC= nectarívoros; INS=
insetívoros; INS+FRU= insetívoros-frugívoros; OMN= onívoros.
^ = espécies registradas fora dos censos, ou fora da área amostrai.
Abundância: número de indivíduos registrados em cada torre ao londo do período de estudo.
Freqüência: percentagem de censos em que uma dada espécie foi registrada em cada área.
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Apêndice 2. Fenologia de 133 árvores de dossel na Reserva Ducke entre novembro de 1999 e novembro de 2000. Os símbolos representam a
presença de flores (®); frutos maduros {•) e frutos imaturos (o). O número de símbolos representa a abundância de flores ou frutos: (1) entre 1 e 10;
(2) entre lie 100; (3) entre 101 e 1000; e (4) mais de mil.

Família Espécie Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sept Out Nov
Anacardiaceae

Annonaceae

Apocynaceae
Bombacaceae

Burseraceae

Carycxaraceae

Celastraceae

Chrysobalanaceae

Combretaceae

Elaeocarpaceae
Euphorbiaceae
Humiríaceae

Anacardium spruceanum
A. spruceanum
A. spruceanum
Guatteria olivacea

Aspidosperma desmanthum
Eríotheca globosa
Protium aitsonii

P. aitsonii

P. hebetatum

P. nitidifoiium

Caryocar giabrum
C. giabrum

giabrum
paiiidum
pailidum
viiiosum

viilosum

Goupia giabra
G. giabra

giabra
giabra
giabra
giabra

Couepia bracteosa
Ucania coríacea

L heteromorpha
L iongistyla
L obiongifoila
Parinari exceisa

Buchenavia grandis
B. parvifoiia
B. parvifoiia
Stoanea latifoiia

Croton ianjouwensis
Duckesia verrucosa

Vantanea micrantha

V. parvifiora

C.

C.

c.

c.

c.

G.

G.

G.

G.
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Apêndice 2. Continuação

Família Espécie Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sept Out Nov
Lauraceae

Lecythidaceaa

Aniba ferraa

Ocotea sp.
Ocotea sp.
Cariniana decandra

C. micrantha

C. micrantha

C. mbrantha

Corythophora alta
C. alta

Couratarí multifíora

C. staUata

C. stellata

C. stellata

C. stellata

C. stellata

C. stellata

Esdrwellera atropetblata
E. atropetiolata
E. atropetiolata
E. atropetiolata
E. atropetiolata
E. pseudodecolorans
E.

E.

£

£

£

£

tessmannl

tessmannll

tessmannll

tessmannll

tessmannl

truncata

®®® ®o •  • • •  • •

£ truncata

Lecythis cf. zabucajo
L gracleana

Leg.: Caesalpinioldeae Hymenaea parvifolla
Peltogyne excelsa
Sclerolobium setfferum

S. setiferum

S. setiferum

Tachigall venusta
T. venusta

T venusta

T. venusta

T venusta

Atjarema jupunba
Dlnizla excelsa

Leg.: Mimosoideae
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Apêndice 2. Continuação

Família Espécie Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mal Jun Jul Ago Sept Out Nov

Leg.: Papilionoideae

Loganiaceae
Memecylaceae
Moraceae

Olacaceae

Sapotaceae

D. excelsa

D. excelsa

Enterolobium schomburgkii
Parkia ctecussata

P. decussata

Pseudopiptadenla psilostachya
P. psilostachya
P. psilostachya
P. psilostachya
P. psilostachya
P. psilostachya
Dipteryx magnífica
D. odorata

Swartzia corrugata
S. convgata
S. potyphylla
Strychnos sp.
Mourírí nigra
Bmsimum parin^oides
B. parínarioictes
B. parínaríoides
B. rubescens

Clarísia racemosa

Chaunochiton cf schomburgkii
C. kappieri
Sbanea iatifoiia

Sapotaceae sp. 1
Chrysophylium pomiferum
C. pomiferum
Ecciinusa guianensis
Manilkara bidentata

M. bidentata

M. bidentata

M. bidentata

M. cavalcantei

M. cavalcantei

Pouteria anômala

P. anômala

P. guianensis
P. guianensis
P. retinervis

P. retinervis

P. retinervis
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Apêndice 2. Continuação

Família Espécie Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sept Out Nov

Sterculiaceae

Vochysiaceae

P. sp.
Pradosia coch/earia

Sterculia excefsa

Erísma bicolor

E bicolor

E. bicolor

••• ••

Número de espécies florescendo
Número de indivíduos florescendo

Número de espécies frutlficando
Número de indivíduos frutificando

0

0

12

17

5

5

14

21

4

4

16

21

2

3

18

24

2

2

16

22

2

2

14

18

3

3

11

12

0

0

8

9

0

0

5

6

3

3

4

5

7

8

6

8

7

9

10

10

3

3

10

11
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Apêndice 3. Fenologia de 166 árvores de dossel ao redor da torre da ZF-2 entre novembro de 1999 e novembro de 2000. Os símbolos representam
a presença de flores (®); frutos maduros (•); e frutos imaturos (o). O número de símbolos representa a abundância de flores ou frutos: (1) entre 1 e
10; (2) entre 11 e 100; (3) entre 101 e 1000; e (4) mais de mil.

Família Espécie Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sept Out Nov
Anacardiaceae

Annonaceae

Apocynaceae

Bombacaceae

Burseraceae

Caryocaraceae

Cecropiaceae

Celastraceae

Chrysobalanaceae

Anacardium parviflora
A spruceanum

A. spruceanum
Bocageopsis multifíora
Guatteria sp.
Unopsis duckei
AspkSosperma marcgravianum
A. desmanthum

A marcgravianum
A schultesil

A. sp.

A. spruceanum

Courrm macrocarpa
Apocynaceae sp. 1
Eriotheca glcAosa
Sciemnema micranthum

S. micranthum

Protium aitsonii

P. watsonii

P. sp. 1
Caryocar glabrum
C. cf. glabrum
C. pailidum
C. viiiosum

Pouruma viiiosa

P. viiiosa

Goupia glabra
G. giabra
G. glabra
Couepia bracteosa
C. guianensis
Ucania heteromorpha

L heteromorpha
L iaevigata
L lata

•• ••

oooo

ooo
000

00

••••

•••

••••

•••

••••

•••

••••

•••

••••

•••

••••

00

000

ooo 000

••••

•••

•••

o
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Apêndice 3. Continuação

Família Espécie Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sept Out Nov

Duckeodencb-aceae

Euphorbiaceae

Humiríaceae

Lauraceae

Lecythidaceae

L longistyla
L sp.
Parínari excelsa

P. excelsa

P. montana

Duckeodendrom cestroldes

Glycydendron amazonicum
G. amazonicum

Hevea gulanensis
H. guianensis
H. guianensis

H. guianensis
Pera bicolor

Endopíeura uchi
E. uchi

£ uchi

Vantanea parviflora
Ocotea argyrophyíla
O. cinerea

O. cinerea

O. aciphylla
Rhodostemonodaphne peneia
R. peneia
R. peneia
Cariniana micrantha

C. micrantha

C. stellata

Couratari longipediciliata
Eschweilera amazoniciformis

E. amazoniciformis

E. atropetiolata
E. atropetiolata
E. carinata

E. coilina

E. coriacea

E. micrantha

£ prancei
E. pseudodecolorans
£. pseudodecolorans
£. truncata

E. truncata

•••• •••• ••

oooo oooo

0000

oooo

oooo ••••

®^00

••• ••• •••• •• ••

oooo

00
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Apêndice 3. Continuação

Família Espécie Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sept Out Nov

Leg: Caesalpinioideae

Leg: MimosoideaB

Leg: Papilionoideae

Leguminosae

E. truncata

LecyOiis zabixajo
Eperua glabriflara
Hymenaea corbariu
H. parvifíora
H. reticulata

Peltogyne excelsa
Sclerolobium chrysophyllum
S. chrysophyllum
S. setiferum

Tachigaü venusta
T. venusta

Dintzia excelsa

D. excelsa

D. excelsa

D. excelsa

D. excelsa

Inga aiba
I. aiba

1. panurensis
Inga sp. 1
Parkia decussata

P. decussata

P. multijuga
P. multijuga
P. multijuga
P. multijuga
Pseudopiptadenia psilostachya
P. psilostachya
Stryphnodendron guianensis
StT^nodendron sp. 1
Zigya Racemosa
Z. racemosa

Z racemosa

Andira micrantha

A miaantha

Dipteryx magnífica
Rerocarpus ofRcinalis
P. officinalis

Vatairea paraensis
Leguminosae sp. 1

oo ®00 ••

•••

•••

•••

•••

•• ••

•• ••

oooo oooo

•••

••••

oo

000 ••• •••

000 •••

to
to



Apêndice 3. Continuação

Família Espécie Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sept Out Nov
Memecylaceae
Moraceae

Myrísticaceae

Myrtaceae
Ochnaceae

Olacaceae

Rubiaceae

Rutaceae

Sapotaceae

Simaroubaceae

Tiliaceae

Vochyciaceae

Mourírí nigra
Brosimun parinaríoides
B. potablle
Osteophioeum platyspermum
O. platyspeimum
Virola caducitolia

Eugenia tapacuniensis
Ouratea discophora
O. discophora
Dulacia guianensis
Heisteria laxifíora

Chimarrhis duckeana

C. duckeana

Spathelia excelsa
Chrysophyíium pomiferum
C. príeuríi
C. prieurii
Ecciinusa guianensis
Micropholis casiquiarensis

ooo ooo •••

ooo ®ooo ®

M. guyanensis
M. guyanensis
Pouteria annomala

P. annomaia

P. annomala

P. campanulata

P. durlandii

P. duriandii

P. durlandii

P. erythrochrysa

P. guianensis
P. guianensis
P. opposita
P. reticulata

OO • •• #

•••• •••• ••• •••

• • •

••••

•••

••• ®®®ooo

Pouteria sp. 1
Pouteria sp. 2
Pouteria sp. 3
Pouteria sp. 4
Simaba amara

Ldjeheopsis rosea
Quaíea paraensis
Q. paraensis

oo

oo 00

to
U)



Apêndice 3. Continuação

Família Espécie Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sept Out Nov

Q. paraensis
Ruizterania cassiquiarensis

R. casskjuiaransis

Número de espécies ficrescendo 21 14 9 7 5 2 6 3 12 12 16 22 10

Número de indivíduos florescendo 23 15 9 7 5 2 6 3 14 15 19 23 10

Número de espécies frutíficando 22 26 27 30 32 21 19 9 9 10 6 12 1/

Número de indivíduos frutíficando 27 32 35 36 34 22 19 10 12 11 13 21 22

to
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Apêndice 4. Fenologia de 136 árvores de dossel ao redor da torre do LBA entre novembro de 1999 e novembro de 2000. Os símbolos representam
a presença de flores (®); frutos maduros (•) e frutos imaturos (o). O número de símbolos representa a abundância de flores ou finitos: (1) entre 1 e
10; (2) entre lie 100; (3) entre 101 e 1000; e (4) mais de mil.

Família Espécie Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov
Anacardiaceae

Annonaceae

Apocynaceae

Bombacaceae

Burseraceae

Caryocaraceae
Cecropiaceae

Celastraceae

Chrysobalanaceae

Combretaceae

Duckeodendraceae

Ebenaceae

Euphorbiaceae

Humiriaceae

Anacardium spruceanum
Guatteria sp.
Aspidosperma marcgravlanum
A marcgravianum
Couma macrocarpa

C. macrocarpa
Geissospermum argenteum
Bombacopsis nervosa
Sderonema macrocarpa

S. micranthum

S. micranOium

Protium aitsonii

P. hebetatum

Caryocar glabrum
Pourouma tormentosa

Goupra glabra
Coepia bracteosa
C. bracteosa

L heteromorpha
L heteromorpha
L longistyla
L micrantha

Parinari excelsa

P. excelsa

P. excelsa

Buchenavia parvHolla
Duckeodendrom cestroides

CXospyros sp.

Croton laiyouwensis
Hevea guianensis

Pera bicolor

Endopleura uchi
£ uchi

oo

oo

0000 ••0000

••••

•••

••••

••••

••

•••

•••

••••

••

••• ••• •••

••• •••• ••••

o

®®oooo

ooo

ooo

ooo

ooo •••

•••

•••

to



Apêndice 4. Continuação

Família Espécie Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov

Lauraceae

Lecythidaceae

Vantanea macrocarpa

V. macrocarpa
Ocotea argyrophylla
O. cinerea

O. cinerea

Riodostemonodaphne peneia
R. peneia
Sextonia rubra

S. rubra

C. decandra

C. mtorantha

C. micrantha

C. micrantha

C. micrantha

Corythophora alta
Eschweilera atropetiolata
E. atropetiolata
£ pseudodecoiorans
Eschweilera sp 1
Eschweilera sp. 2
Eschweilera sp. 3
E truncata

Lecythis parvifructa
L parvifructa
L prancei
L prancei
L prancei

Leg: Caesalpinioideae Hymenaea ccvbaríu
H. corbariu

Peltogyne catingae
P. paniculata
P. paniculata
Sclerolobium cf. chrysophyium
Tachigali venusta
T venusta

Dinizia excelsa

D. excelsa

D. excelsa

D. excelsa

Parkia decussata

P. multijuga

Leg: Mimosoideae

•••• ••• ••• •• •• ••

ooo

00

ooo

00

•••

•••

•••

••• ••

to
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Apêndice 4. Continuação

Família Espécie Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov
P. muítijuga
P. muítijuga

P. muítijuga •• •• •• o
P. muítijuga • •

P. muítijuga
Pseudopiptadenia psilostachya ••• •• ••
P. psilostachya ooo ooo ooo ooo •• ••
Zygia racemosa

Leg: Papilionoideae Hymenolobium sericeum
H. serissimum

Rerocarpus officinalis
Swartzia ingifolia
S. utei ••• ••

Andira mkrantha

Memecylaceae Mourirí nigra
M. nigra
Mourirí sp. 1
Mourirí sp. 2

Moraceae Brosimum rubescens

Moraceae Qarísia racemosa

Moraceae Maquira sclerophylla
Myrísticaceae Iryanthera cf. ulei

Osteophioeum platyspermum
O. platyspermum

Myrtaceae Maríierea umbraticola
Rhizophoraceae Sterígmapetaium obovatum
Sapindaceae Vouarana cf. guianensis
Sapotaceae Chrysophylium pomiferum

C. príeuríi
C. príeuríi ®
Manilkara bidentata

M. bidentata

Micropholis casiquiarensis •
M. casiquiarensis
M. casiquiarensis
M. guyanensis
M. guyanensis
Pouteria anômala

P. anômala

P. annomala

P. campanulata

K)
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Apêndice 4. Continuação

Família Espécie Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov

Vochysiaceae

P. guianensis

P. reticulata

P. reticulata

P. reticulata

P. reticulata

Pouteria sp. 1
Pautaria sp. 2
Pradosia verticiliata

Qualea paraertsis
Q. paraensis
Q. paraensis
Q. paraensis
Q. paraensis
Q. paraensis
Q. paraensis
Q. paraensis
Qualea sp. 1
Ruizterania albiflora

000 •••

•••

00

Número de espécies florescendo
Número de indivíduos florescendo
Número de espécies frutificando
Número de indivíduos frutificando

12 10 3 1 2 1 3 8 9 6 6 6 8

13 10 3 1 2 1 3 9 10 6 6 6 10

25 18 24 23 18 16 9 4 3 5 8 9 15

33 29 31 32 22 19 12 4 3 5 10 11 17

to
00
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Apêndice 5. Fenologia de lianas, hemiepífitas, hemiparasitas e epífitas com flores e/ou frutos utilizados por aves no dossel da Reserva
Ducke entre novembro de 1999 e novembro de 2000. Os símbolos representam a presença de flores (®); frutos maduros (•); e frutos
imaturos (o). O número de símbolos representa a abundância de flores ou frutos: (1) entre 1 e 10; (2) entre 11 e 100; (3) entre 101 e
1000; e (4) mais de mil.

Família Espécie Hábito Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sept Out Nov

Bignionaceae Memora sp. 1 Liana

BIgnionaceae Memora sp. 1 Liana

Bromeliaceae Sp. 1 Epffita ®  ® ®

Cecropiaceae Coussapoa sprucei Hemiepffíta ®®oo ••• ••• ooo •••• ••••

Clusiaceae Clusia grandifíora Hemiepífita

Clusiaceae Clusia insignis cf Hemiepifíta o o  ••• •• •• •••

Clusiaceae Clusia sp. Hemiepífita ••

Loranthaceae Phoradenúrom crassifolia Hemiparasita

Loranthaceae Phthirusa stelis Hemiparasita ••••

Loranthaceae Phthirusa stelis Hemiparasita •••

Loranthaceae Sp. 1 Hemiparasita •••

Loranthaceae Sp.2 Hemiparasita

Loranthaceae Sp. 3 Hemiparasita

Marcgraviaceae Norantea guianensis Liana ®®®

Marcgraviaceae Norontea guianensis Liana •• •• ®

Marcgraviaceae Norontea guianensis Liana

Marcgraviaceae Norontea guianensis Liana (QyQ> (fi)
uCAS/ X3Cf 000

(8x8x8)

Moraceae Fbus subapiculatum Hemiepífita ••••

to
'«o
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Apêndice 6. Fenologia de lianas, hemiepífitas, hemiparasitas e epífitas com flores e/ou frutos utilizados por aves no dossel ao redor da
torre do ZF-2 entre novembro de 1999 e novembro de 2000. Os símbolos representam a presença de flores (^); frutos maduros (•); e
frutos imaturos (o). O número de símbolos representa a abundância de flores ou frutosi (1) entre 1 e lOj (2) entre He 100, (3) entre 101 e
1000; e (4) mais de mil.

Família Espécie Hábito Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Julho Ago Sept Out Nov

Apocynaceae Mandevilla scabra Liana

Afxxynaceae Mandevilía scabra Liana

Apocynaceae MandevHia scabra Liana

Bignionaceae Memora sp. 1 Liana

Bignionaceae Memora sp. 1 Liana ®

/Oi

Bignionaceae Memora sp. 1 Liana

Bignionaceae Memora sp. 1 Liana

Bignionaceae Memora sp. 1 Liana ®

Bignionaceae Memora sp. 1 Liana W

Bromeliaceae Sp1. Epífita

Cecropiaceae Coussapoa latifolia Haniepífita oooo

Cecropiaceae Coussapoa latifolia Hemiepffita •••

Cecropiaceae Coussapoa orthoneura Hemiepíftta •••

Cecropiaceae Coussapoa orthoneura Hemieptfíta

Clusiaceae Havetiopsis fiavida Hemiepífita •••• ••

Ciusiaceae Oedematopus octandrus Hemíepifita
00

Clusiaceae Oedematopus octandrus Hemiepifita

Ciusiaceae Oedematq^us octandrus Hemiepífita oo

00
Ciusiaceae Oedematopus octandrus Hemiepffita •• •• 00 00 •••

Clusiaceae Oedematopus octanávs Hemiepífita

Ciusiaceae Oedematopus octandrus Hemiepíftta

Clusiaceae Oedematopus octandrus Hemiepífita

Clusiaceae Oedematopus octandrus Hemiepífita

Clusiaceae Oedematopus octandrus Hemiepífita
00 oo

Ciusiaceae Oedematqíus octandrus Hemiepífita 00

Clusiaceae Oedematopus octandrus Hemiepífita oooo •••• oooo ooo

Convolgulaceae Sp. 1 Liana

Diiieniaceae Doliocarpus amazonicus Liana

Diileniaceae DoHocarpus amazonicus Liana •••• •••• 1

Leguminosae Bauhinia sp. 1 Liana •• •*

U)
o
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Apêndice 6. Continuação

rciiiiiiia

Leguminosae Bauhinia sp. 1 Liana

Leguminosae Bauhinia sp. 1 Liana

Leguminosae Bauhinia sp. 1 Liana
®  ® ® ®

Leguminosae Bauhinia sp. 1 Uana

Leguminosae Bauhinia sp. 1 Liana

Loranthaceae Phthirusa stelis Hemiparasita

Loranthaceae Phthirusa stelis Hemiparasita ••• ••• ••• ••

Loranthaceae Phthiusa stelis Hemiparasita

Loranthaceae Phthiusa stelis Hemiparasita ••

Loranthaceae Phthiusa stelis Hemiparasita •• ••

Loranthaceae Psittacantíius peronopetaius Hemiparasita •••• ••

Loranthaceae Psittacantus peronopetaius Hemiparasita
1

Loranthaceae Psittacanthus peronopetaius Hemiparasita ®

Loranthaceae Sp. 1 Hemiparasita ®® ••••

Loranthaceae Sp.2 Hemiparasita

Loranthaceae Sp.3 Hemiparasita

Loranthaceae Sp. 4 Hemiparasita ••

cOygyg) cSx8x8x8>

Marcgraviaceae Norantea guianensis Liana ®®®® ®®® 00 GO
lynjgTiyr XXiXaEAflyyc'

Marcgraviaceae Norantea guianensis Liana ®®®® ®®®®

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

®®®
Marcgraviaceae Norantea guianensis Liana ®®®® ®®® ••••

Marcgraviaceae Norantea guianensis Liana

®®®® ®®ooo ooMarcgraviaceae Norantea guianensis Liana ®®

Moraceae Ficus subapiculatum Hemiepiftta

Moraceae Ficus guianensis Hemiepifita •••

Moraceae Ficus guianensis Hemiepífita
®  oo

Polygalaceae Securídka sp. Liana

Indeterminada Sp. 1 Liana
VSnJü

indeterminada Sp. 1 Liana
®

Indeterminada Sp. 1 Uana

Indeterminada

Indeterminada

Sp. 1

Sp. 1

Uana

Liana



Apêndice 7. Fenologia de lianas, hemiepífitas, hemiparasitas e epífitas com flores e/ou frutos utilizados por aves no dossel ao redor da torre do
LBA entre novembro de 1999 e novembro de 2000. Os símbolos representam a presença de flores (®); frutos maduros (•); e frutos imaturos (o),
O número de símbolos representa a abundância de flores ou frutos: (1) entre 1 e 10; (2) entre lie 100; (3) entre 101 e 1000; e (4) mais de mil.

Família Espécie Habito Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mal Jun Julho Age Sept Out Nov

^xx:ynaceae Mandevilia scabra Liana

Bignoniaceae Memora sp. 1 Liana

Bignoniaceae Memora sp. 1 Liana

Cecropiaceae Coussapoa latifolia Hemiepífita

Cecropiaceae Coussapoa orthoneura Hemiepifita ••• ••••

Clusiaceae Clusia escrabicuiata Hemiepífita 000 oo®*

Clusiaceae Coussapoa orthoneura Hemiepífita ••• ••• ••• ••• ••• ooo ••••

Clusiaceae Oedematopus octandrum Hemiepífita oo 000

Clusiaceae Oedematopus octandrum Hemiepífita

Clusiaceae Oedematopus octandrum Hemiepífita 00 00 •• 00 000

Clusiaceae Oedematopus octandrum Hemiepífita

Clusiaceae Oedematopus octandrum Hemiepífita o

Clusiaceae Oedematopus octandrum Hemiepífita oooo oooo oooo oooo •••• oo o 000 ooo

Clusiaceae Oedematopus octandrum Hemiepífita

Clusiaceae Oedematopus octandrum Hemiepífita

Clusiaceae Oedematopus octandrum Hemiepífita oooo 00

Connaraceae Rourea paraensis Liana •••

Connaraceae Rourea paraensis Liana ••• oooo oooo ••••

Dilleniaceae Ooiiocarpus amazonicus Liana

Dilleniaceae Doliocarpus amazonicus Liana

Gnetaceae Gnetum urens Liana ooo ooo 000 ooo ••• ooo ••• oo** oo** 00** 00* oo 0*

Loranthaceae Antidaphne amazonensis Hemiparasita ••• •• •• ••

Loranthaceae Cladocatea micrantha Hemiparasita •# ooo

Loranthaceae Phoradendrom crassifoUum Hemiparasita

Loranthaceae Phthirusa stelis Hemiparasita • •• •• ••

Loranthaceae Phthirusa stelis Hemiparasita VSAJy

Loranthaceae Phthirusa stelis Hemiparasita •• •• ••

Loranthaceae Phthirusa stelis Hemiparasita

Lorantíiaceae Phthirusa stelis Hemiparasita ••

Loranthaceae Phthirusa steilis Hemiparasita •• •• •• ••



Apêndice 7. Continuação

Família Espécie Habito Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mal Jun Julho Ago Sept Out Nov
Loranthaceae Phthirusa stellis Hemiparasita •••• ••• •••• ••• •••• ••• ••• •• 000 00

Loranthaceae Phthirusa stellis Hemiparasita

Loranthaceae Sp. 1 Hemíparasita <8x8)>3tA3EA3Br ww 000 ooo ••• ••

Loranthaceae Sp. 1 Hemiparasita •• 00

Loranthaceae Psittacanthus perenopetaius Hemiparasita
ww •• •• ••

Loranthaceae Psittacanthus perenopetaius Hemiparasita

Marcgraviaceae Norantea gulanensis Liana

Marcgraviaceae Norantea gulanensis Liana ••• •

U>



Apêndice 8. Lista de espécies vegetais cujas flores e/ou fiutos foram utilizados como recurso alimentar por alguma espécie de ave nas áreas de
estudo.

Família Espécie Habito Flor Fruto Guildas

Annonaceae Bocageopsis multiflora Árvore X Omnívoros

Apocynaceae Couma macrocarpa Árvore X Nectarívoros, omnívoros

Apocynaceae Mandevilia scabra Liana X Nectarívoros

Bignionaceae Memora sp. Liana X Nectarívoros, omnívoros

Bromeliaceae Bromelia sp. 1 Epífita X Nectarívoros, omnívoros

Bromeliaceae Bromelia sp.2 Epífita X Nectarívoros

Caryocaraceae Caryocar glabrum Árvore X Nectarívoros, omnívoros

Caryocaraceae Caryocar villosum Árvore X Nectarívoros, psitacídeos

Cecropiaceae Coussapoa latifolia Hemiepífita X Omnívoros, insetívoros-frugívoros, frug. de sub-bosque

Cecropíaceae Coussapoa orthoneura Hemiepífita X Omnívoros, insetívoros-frugívoros, frug. de sub-bosque

Cecropiaceae Coussapoa sprucei Hemiepífita X Omnívoros, insetívoros-frugívoros, frug. de sut>-bosque

Ceiastraceae Goupia glabra Árvore X Frugívoros, psitacídeos, omnívoros, insetívoros-frugívoros.

Árvore
frug. de sub-bosque

Chrysobalanaceae Couepia bracteosa X Nectarívoros

Chrysobalanaceae Licania heteromorpha Árvore X Psitacídeos

Clusiaceae Clusia insignis Hemiepífita X Frugívoros

Clusiaceae Clusia escrabiculata Hemiepífita X Frugívoros, omnívoros, papagaios, Insetívoros-frugívoros,
frug. de sub-bosque

Clusiaceae Clusia grandiflora Hemiepífita X Omnívoros, insetívoros-frugívoros

Clusiaceae Havetiopsis fíavida Hemiepífita X Frugívoros, omnívoros, papagaios, Insetívoros-frugívoros

Clusiaceae Oedematopus octandrum Hemiepífita X Psitacídeos, omnívoros, insetívoros, frug. de sub-bosque

Connaraceae Rourea paraensis Liana X Omnívoros

Convolgulaceae Sp. 1 Liana X Nectarívoros

Dilleniaceae Doliocarpus amazonícus Liana X Omnívoros

Euphorbiaceae Giycydendron amazonicum Árvore X Omnívoros

Gnetaceae Gnetum urens Liana X Frugívoros

Humiriaceae Duckesia verrucosa Árvore X Psitacídeos

Humiriaceae Endopleura uchi Árvore X Nectarívoros
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Humiriaceae Vantanea macrocarpa Arvore X X Nectarívoros, Omnívoros

Lauraceae Aniba ferrea Arvore X Frugívoros

Lauraceae Sextonia rubra Arvore X Frugívoros

Lecythidaceae Cariniana micrantha Árvore X Papagaios

Lecythidaceae Corythophora alta Árvore X Frugívoros

Lecythidaceae Eschweilera atríopetiolata Árvore X Nectarívoros

Lecythidaceae Eschweilera truncata Árvore X Nectarívoros

Lecythidaceae Eschweilera amazoniciformis Árvore X Nectarívoros

Lec^hidaceae Eschweilera colina Árvore X Frugívoros, nectarívoros

Lecythidaceae Lecythis prancei Árvore X Nectarívoros

Lecythidaceae Lecythis zabucajo Árvore X Nectarívoros

Leguminosae Dinizia exceisa Árvore X Frugívoros

Leguminosae Dipteryx odorata Árvore X Omnívoros

Leguminosae Andira micrantha Árvore X Nectarívoros

Leguminosae Bauhinia sp. Liana X Nectarívoros, Omnívoros

Leguminosae Eperua glabriflora Árvore X Nectarívoros

Leguminosae Hymenaea courbaril Árvore X Nectarívoros

Loganiaceae Strychnos sp. Liana X Omnívoros

Loranthaceae Antidaphne amazonensis Hemiparasita X Omnívoros

Loranthaceae Cladocatea micrantha Hemiparasita X Omnívoros

Loranthaceae Phoradendrom crassifolium Hemiparasita X Omnívoros

Loranthaceae Phthirusa stelis Hemiparasita X Psitacídeos, omnívoros, insetívoros-frugívoros
Frugívoros, omnívoros, nectarívoros'Loranthaceae Psittacanthus peronopetaius Hemiparasita X X

Loranthaceae Sp. Hemiparasita X Omnívoros

Marcgraviaceae Norantea guianensis Liana X X Frugívoros, Psitacídeos, Omnívoros, insetívoros-frugívoros
Memecylaceae Mouriri nigra Árvore X Psitacídeos, Omnívoros

Moraceae Ficus subapiculata Hemiepífita X Frugívoros, Psitacídeos, Omnívoros, insetívoros-frugívoros
Moraceae Ficas guianensis Hemiepífita X Frugívoros, Psitacídeos, Omnívoros, insetívoros-frugívoros
Moraceae Maquira sclerophylla Árvore X Nectarívoros

Myristicaceae Oestephleum platyspermum Árvore X Frugívoros de sub-bosque

Polygalaceae Securidaca sp. Liana X Nectarívoros
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Sapotaceae
Sapotaceae
Indeterminada

Chrysophyllum pomiferum
Chrysophylium príeuríi
Sp.1

Ân/ore
Árvore
Liana

X

X

X

Frugívoros
Frugívoros
Nectarívoros
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