Universidade Federal do Amapá
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Tropical - PPGBIO
Mestrado e Doutorado
UNIFAP / EMBRAPA-AP / IEPA / CI-BRASIL

Juliana Laufer

EFEITOS DO CORTE SELETIVO SOBRE A FAUNA EM
FLORESTAS TROPICAIS

Macapá - AP
2015

Juliana Laufer

EFEITOS DO CORTE SELETIVO SOBRE A FAUNA EM
FLORESTAS TROPICAIS

Tese apresentada ao Programa de Pósgraduação em Biodiversidade Tropical da
Universidade
Embrapa-Amapá

Federal
/IEPA/

do

Amapá/

Conservação

Internacional, para obtenção do título de
Doutor em Biodiversidade Tropical.

Orientador(a): Dra. Fernanda Michalski
Co-orientador: Dr. Carlos A. Peres

Macapá - AP
2015

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Biblioteca Central da Universidade Federal do Amapá
634.92
L373e
Laufer, Juliana.
Efeitos do corte seletivo sobre a fauna em florestas tropicais / Juliana
Laufer; orientadora, Fernanda Michalski; coorientador, Carlos A. Peres. -Macapá, 2015.
153 f.
Tese (doutorado) – Fundação Universidade Federal do Amapá,
Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Tropical, 2015.
1. Extração da madeira – Florestas tropicais. 2. Manejo florestal –
efeitos. 3. Madeira – corte seletivo. 4. Fauna – estratégias de conservação.
I. Michalski, Fernanda, (orient). II. Peres, Carlos A., (coorient). III.
Fundação Universidade Federal do Amapá. IV. Título.

JULIANA LAUFER
EFEITOS DO CORTE SELETIVO SOBRE A FAUNA EM FLORESTAS TROPICAIS

Banca Examinadora

_____________________________________________________
Profa. Dra. Fernanda Michalski (Orientadora)
Universidade Federal do Amapá – UNIFAP
_____________________________________________________
Prof. Dr. Darren Norris
Universidade Federal do Amapá – UNIFAP
_____________________________________________________
Profa. Dra. Helenilza Ferreira Albuquerque Cunha
Universidade Federal do Amapá – UNIFAP
_____________________________________________________
Prof. Dr. Jose Natalino Macedo Silva
Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA
_____________________________________________________
Prof. Dr. Silas Mochiutti
EMBRAPA – Amapá

Macapá, 18 de março de 2015.

AGRADECIMENTOS

À Universidade Federal do Amapá, ao Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade
Tropical e ao Laboratório de Ecologia e Conservação de Vertebrados (LECoV).
À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pela bolsa
de doutorado e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq) pela bolsa de doutorado sanduíche (n° processo - 202009/2014-9/SWE CNPq).
À University of East Anglia pelo apoio durante o período da bolsa sanduíche em UK.
À Profa. Dra. Fernanda Michalski pelas valorosas contribuições e observações
pertinentes durante a construção do trabalho.
Ao Prof. Dr. Carlos A. Peres pelo incentivo, disponibilidade, interesse, paciência e
conversas sobre ciência.
À Dra. Marina Wolowski pelo auxílio com o entendimento da meta-análise.
À Secretaria de Ciências e Tecnologia do Amapá (SETEC)/Fundação de Amparo à
Pesquisa do Amapá (FAPEAP) pelo apoio financeiro durante as amostragens de campo
(Custeio Tese n° 35.000.058/2012-SETEC), ao Grupo Jari Florestal e ao Programa de
Monitoramento (PELD) pelo apoio logístico e técnico durante as atividades de campo.
À minha família, em especial aos meus pais e irmãos (e cunhadas, claro), que
continuam apoiando minhas maluquices, ideologias e escolhas de vida.
À minha parceira de vida e trabalho. Presente e essencial em todos os momentos.
Aos grandes amigos, amigos, colegas e conhecidos, que, cada um a sua maneira, ao
longo do caminho trilhado, participaram da construção de tudo.
Ao pessoal do LECoV, em especial a Lia Kajiki, Isabel Oliveira, Cintia Toruga, Isaí
Castro, Paula Conceição, Celeste Salinero, Águeda Lourenço, Lincoln Michalski e
Karen Mustin, sempre dispostos a trocar experiências positivas e negativas, muitas
vezes em momentos críticos.

RESUMO
As florestas tropicais do mundo têm sido fortemente impactadas por diversas atividades
antrópicas. Em função do aumento populacional e da consequente crescente demanda
por produtos florestais madeireiros, o corte seletivo de madeira é uma das atividades
antrópicas que impacta, ou irá impactar, a biodiversidade e serviços ecossistêmicos da
maioria das florestas tropicais ao longo do mundo. As florestas manejadas,
especialmente fora das áreas protegidas, estão sendo consideradas como uma das mais
promissoras formas de conservação das florestas tropicais. Contudo, não existe
consenso entre os pesquisadores de como o corte seletivo afeta as espécies e interações
do ecossistema em florestas tropicais. Por isso, a compreensão dos padrões dos efeitos
do corte seletivo é atualmente foco de muitos pesquisadores atuando em florestas
tropicais. O objetivo deste estudo foi contribuir com o conhecimento dos efeitos do
corte seletivo sobre a fauna de florestas tropicais. Para atingir esse objetivo foram
utilizadas três diferentes abordagens: i) foram revisados estudos publicados para avaliar
como as diferenças entre os métodos utilizados pelos estudos poderiam potencialmente
reduzir a qualidade das respostas e consequente a comparabilidade entre os estudos; ii)
baseado nessa revisão, foi avaliada a relação entre métricas de biodiversidade e outras
variáveis, as quais poderiam potencialmente influenciar a resposta das espécies (ex:
grupos taxonômicos, guildas tróficas e variação do desenho amostral dos estudos); e, iii)
foi avaliada a resposta de vertebrados de médio e grande porte a exploração de impacto
reduzido (EIR) a curto prazo na Amazônia brasileira. Com base nos estudos revisados,
foi observado que os principais fatores, dificultando a comparabilidade entre os estudos,
são a má qualidade das informações apresentadas, diferenças na escolha dos taxa
estudados e variação do desenho amostral dos estudos. Utilizando meta-análise, foi
observada que a resposta da fauna difere entre três métricas de biodiversidade (riqueza e
abundância da assembleia e abundância de espécies). Ainda, existe uma forte variação
de cada métrica de biodiversidade dependendo dos taxa estudados e variáveis do
desenho amostral. De forma geral, o corte seletivo afetou as aves negativamente e, por
sua vez, os mamíferos positivamente. A intensidade do corte afetou negativamente as
três métricas e todos os diferentes grupos taxonômicos, com exceção dos morcegos. O
tempo de recuperação após o distúrbio apresentou efeito positivo ou negativo
dependendo do grupo taxonômico. Os dados empíricos amostrados na Amazônia
brasileira mostraram que os efeitos do manejo florestal EIR a curto prazo (6-18 meses)
não foram determinantes na abundância populacional da maioria dos vertebrados de
médio e grande porte. A exceção foi a variação da abundância de três espécies entre
áreas com e sem EIR. Saguinus midas, Tinamus spp. apresentaram menor abundância
em áreas de corte seletivo e Dasyprocta leporina foi a única espécie com maior
abundância nestas áreas. Os resultados deste estudo contribuíram para o entendimento
dos efeitos do corte seletivo sobre a fauna de florestas tropicais. Foram encontrados
padrões do tamanho do efeito na resposta dos grupos taxonômicos de vertebrados e de
variáveis, como métrica de biodiversidade e desenho amostral utilizados nos estudos
publicados. São sugeridas algumas diretrizes gerais para maximizar a comparabilidade

entre os estudos e para melhorar a utilidade potencial de futuros estudos de extração de
madeira nas estratégias de conservação de fauna em regiões de florestas tropicais.
Palavras-chave: corte seletivo, fauna, vida silvestre, desenho amostral, tamanho do
efeito, meta-análise, exploração de impacto reduzido, floresta tropical, Amazônia

ABSTRACT
Tropical forests around the world have been heavily impacted by several anthropic
activities. Because of the growing demand for forest products, selective logging is one
of the human activities that affect or will impact most tropical forests throughout the
world. Selective logged forests, especially outside protected areas, are being considered
as one of the most promising ways to conserve tropical forests. However, there is no
consensus among researchers about how the selective logging affects wildlife and
ecosystem interactions in tropical forests. Therefore, understanding on the patterns of
effects of selective logging is currently the focus of many researchers over the
rainforest. The objective of this study was to contribute with knowledge about the
effects of selective logging on the fauna of tropical forests. In order to achieve this
objective I used three different approaches: 1) I reviewed the published information to
determine how differences between methods used by the studies can potentially reduce
the quality of the results and the comparability among them; 2) based on this review, I
assessed relationship between biodiversity metrics and other variables, which can
potentially have influence on the species response (e.g., in terms of taxonomic groups,
trophic guilds and variation of the sample design of the studies); and 3) I evaluated the
response of medium and large vertebrate to reduced impact logging (EIR) at short-term
in the Brazilian Amazon. Based on the studies reviewing I found that the main factors
hindering the comparability among studies are the poor quality of the information
presented, differences on the choice of the taxa studied and different sample designs.
Using meta-analysis, I found that the fauna responses differs between three different
biodiversity metrics (richness and abundance of assemblage and abundance of species).
Moreover, there were strong variations of each biodiversity metric depending on the
taxa and sampling design variables. In general, birds were negative and mammals
positive affected by the selective logging, respectively. Harvesting intensity had a
negative effect on the three metrics and on all different taxonomic groups, except for
bats. Recovery time after the disturbance had a positive or negative effect, depending on
the taxonomic group. Empirical data collected in the Brazilian Amazon showed that the
effects of EIR in the short term (6-18 months) were unimportant in the population
abundance for the majority of the medium and large vertebrates. However, three species
showed differences in abundance between areas with and without EIR. Saguinus midas,
Tinamus spp. showed lower abundances in selective logged areas, and Dasyprocta
leporina was the only species with higher abundance in these areas. The results of this
study contributed to the understanding of the effects of selective logging on the fauna of
tropical forests. I found patterns of effect size in the response of taxonomic groups of

vertebrates and variables, such as biodiversity metric and sample design used in the
published studies. I proposed general guidelines in order to maximize comparability
among studies, and to improve usefulness of future logging studies and their
applicability for wildlife conservation strategies in tropical forests.
Key words: selective logging, fauna, wildlife, sample design, effect size, meta-analysis,
reduced impact logging, tropical forest, Amazon
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INTRODUÇÃO GERAL
1. Introdução
As florestas tropicais têm sido fortemente impactadas por atividades antrópicas que
causam perda de habitat, fragmentação e degradação das florestas. Com isso, afetam a
biodiversidade e serviços ecossistêmicos (FEARNSIDE, 2005; MEIJAARD & SHEIL,
2008; PERES et al., 2010). Estas florestas são conhecidas por apresentarem alta
diversidade biológica (MYERS et al., 2000), com seu interior úmido e escuro, alta
cobertura de dossel e espécies emergentes ainda mais altas (EDWARDS et al., 2014),
muitas das quais com alto valor econômico (AHMED & EWERS, 2012). Apesar da
importância das florestas primárias para conservação (GIBSON et al., 2011), as mesmas
têm sido alvo de diversos impactos antrópicos, como por exemplo, o corte seletivo de
madeira. A crescente demanda global por produtos madeireiros tem impulsionado a
expansão e a intensidade da indústria madeireira nas regiões de floresta tropical
(LAURANCE, 1998; ASNER et al., 2005; LAURANCE et al., 2006; FAO, 2011). O
corte seletivo já afetou grandes proporções de florestas em todo trópico (ASNER et al.,
2009). Atualmente, devido ao aumento da demanda por produtos madeireiros (FAO,
2011), mais de 400 milhões de hectares estão designados para este mesmo fim
(BLASER et al., 2011). Somente na Amazônia, o maior remanescente de florestas
tropicais no mundo (FAO, 2010), os dados de exploração referentes a 2009 excedia 14
milhões de m3 de madeira explorada (SFB & IMAZON, 2010).
Em função da enorme extensão do corte seletivo e ao incremento previsto destas
áreas, existe um crescente foco de estudos para entender seus efeitos sobre a flora, fauna
e interações ecológicas (LAUFER et al., 2013; BICKNELL et al., 2014). Apesar desse
aumento das pesquisas, os efeitos do corte seletivo sobre as florestas tropicais ainda não
são bem entendidos. Não existe consenso dos estudos quanto aos efeitos do corte
seletivo sobre as espécies e interações (EDWARDS et al., 2014). Para aves, por
exemplo, os efeitos nas métricas de biodiversidade podem tanto aumentar (DRANZOA,
1998; HOLBECH, 2005; AZEVEDO-RAMOS et al., 2006), quanto diminuir (JOHNS,
1991; THIOLLAY, 1992; 1997; EDWARDS et al., 2011) ou mesmo permanecerem
inalteradas (YAP et al., 2007; SAMEJIMA et al., 2012) em áreas impactadas pelo corte
seletivo.
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Alguns fatores têm sido levantados como promotores destas inconsistências nos
resultados. A falta de consenso ocorre pela possível junção de variáveis que podem
influenciar a resposta das espécies, assim como a interpretação dos resultados das
pesquisas (LAUFER et al., 2013). A variação na resposta dos estudos pode ser causada
por: i) diferentes métricas de biodiversidade utilizadas (PUTZ et al., 2012), ii)
características inerentes e evolutivas das espécies (STOKES et al., 2010; HAMER et al.,
2014) (ex: espécies especialistas em floresta primária vs. generalistas, peso, guilda
trófica), ou mesmo por, iii) diferenças na escolha do desenho amostral dos estudos no
campo (LAUFER et al., 2013). A escolha da escala espacial do estudo (KITCHING et
al., 2013), matriz onde o estudo foi realizado (Edwards et al. 2014a), estrutura da
floresta (PUTZ et al., 2000), intensidade do corte (BURIVALOVA et al., 2014), manejo
aplicado na área de estudo (exploração de impacto reduzido vs. corte convencional)
(BICKNELL et al., 2014) e tempo de recuperação decorrido após o fim do distúrbio do
corte seletivo (PUTZ et al., 2001; JONES et al., 2003; CLARK et al., 2009;
MICHALSKI & PERES, 2013) são conhecidos por afetar as respostas das espécies.
Com isso, o entendimento dos efeitos da perturbação da floresta associada ao
corte seletivo sobre a fauna tropical permanece bastante fraco. Para aumentar o
conhecimento e a efetividade dos estudos sobre o efeito do corte seletivo em florestas
tropicais foram realizadas revisões na literatura publicada para entender como as
possíveis variáveis de confusão afetam as respostas das espécies. Ainda foram
utilizados dados empíricos de vertebrados de médio e grande porte sobre influência do
corte seletivo em uma das florestas com maior potencial de exploração madeireira
atualmente, a Amazônia.
2. Revisão bibliográfica
As florestas tropicais são conhecidas por apresentarem a maior biodiversidade do
planeta (MYERS et al., 2000). Estas florestas têm sofrido grande impacto de diversas
atividades antrópicas. Podemos citar perda de habitat, fragmentação, degradação das
florestas e corte seletivo como grandes agentes de degradação das florestas
(MICHALSKI et al., 2008; PERES et al., 2010). Dentre estas atividades, o corte
seletivo vem ganhando grande destaque entre os pesquisadores. O corte seletivo se
sobressai tanto pela sua importância econômica (BARLOW et al., 2006; FISHER et al.,
2011) - mais de 90% dos produtos florestais madeireiros e não-madeireiros dos nove
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Estados da Amazônia brasileira são provenientes do corte seletivo (IBGE, 2006; PERES
et al., 2010) - quanto pela sua contribuição na conservação das florestas tropicais
(EDWARDS et al., 2013).
O corte seletivo vem sendo realizado em grandes extensões de terra da maioria
das florestas tropicais (ASNER et al., 2009). Atualmente, devido ao aumento da
demanda por produtos madeireiros (FAO, 2011), uma área de mais de 400 milhões de
hectares esta designada para manejo de florestas tropicais (BLASER et al., 2011). Em
alguns países da África, por exemplo, mais de 90% das áreas florestadas, fora de áreas
protegidas, está alocado para corte seletivo de madeira (KREVELD & ROERHORST,
2009). Apesar da conhecida importância das florestas primárias para conservação
(GIBSON et al., 2011), a maioria dos remanescentes deste tipo de floresta está sob o
foco da indústria internacional madeireira. Este enfoque recai inclusive sobre a
Amazônia, região que mantém mais da metade de todas as florestas tropicais no mundo
(FAO, 2010) e possui grande quantidade de florestas intactas e com árvores de alto
valor econômico (AHMED & EWERS, 2012).
Assim, entender como as perturbações do corte seletivo afetam a biodiversidade
tem sido uma das principais preocupações dos pesquisadores atualmente (BICKNELL
et al., 2014). O corte seletivo é apontado como um dos padrões de uso da terra menos
prejudiciais para as comunidades de animais e plantas em florestas tropicais (GIBSON
et al., 2011; KUDAVIDANAGE et al., 2012). Entretanto, as respostas das espécies e
das interações entre elas com o ambiente ainda não são completamente entendidas.
Mesmo com o aumento dos estudos sobre esse assunto, ainda não existe consenso
quanto aos efeitos desta atividade antrópica sobre as espécies (EDWARDS et al., 2014).
Dentre os estudos já realizados, existem algumas questões pontuais que
apresentam consenso entre os pesquisadores sobre os efeitos do impacto do corte
seletivo. A atividade de corte seletivo pode afetar a floresta e as espécies alterando a
composição e estrutura da floresta original (PERES et al., 2010). Por exemplo, uma das
primeiras alterações estruturais da floresta é o aumento da fração da abertura do dossel
(LAURANCE & LAURANCE, 1996; PERES et al., 2006). Na Amazônia, o percentual
de clareiras naturais ocorre em torno de 5-20% da cobertura florestal, sendo que em
áreas que sofreram corte seletivo esse valor pode chegar a 50% ou mais (UHL &
VIEIRA, 1989; THIOLLAY, 1992). Esse dano pode ser reduzido se forem utilizadas
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técnicas de exploração de impacto reduzido (EIR). Por exemplo, Bicknell & Peres
(2010) reportam uma redução de ~40% se comparada à técnica de corte tradicional,
resultando em um percentual de abertura de dossel de 35%. Uhl & Vieira (1989)
reportam que esse valor pode ser reduzido em até 27%. A diminuição dos danos
causados pelo corte seletivo com a utilização do EIR também foi observada em estudos
realizados no Brasil, Belize e Malásia (WHITMAN et al., 1998; AZEVEDO-RAMOS
et al., 2006; SAMEJIMA et al., 2012).
Nas áreas exploradas, juntamente com o aumento da abertura do dossel, ocorre
uma alteração do microclima local (WILLIAMS-LINERA et al., 1998), que pode levar
a variações nos ciclos fenológicos, proliferação de lianas e de espécies exóticas de ervas
daninhas (LAURANCE & LAURANCE, 1996). Além disso, essas variações locais
levam a um aumento no risco de queimadas de superfície, facilitando novos incêndios
mais intensos, o que pode causar drásticas alterações na composição e estrutura da
comunidade de plantas (COCHRANE & LAURANCE, 2002; FEARNSIDE, 2005;
BARLOW & PERES, 2008). A soma de todas essas alterações pode também elevar as
taxas de mortalidade de árvores (LAURANCE et al., 2002). Adicionalmente, o corte
seletivo pode resultar em alterações na quantidade de serrapilheira, folhas, flores e na
eliminação de árvores frutíferas importantes para alimentação da fauna frugívora
(JOHNS, 1988; UHL & VIEIRA, 1989; JOHNS, 1992; CHAPMAN et al., 2000). A
eliminação desses recursos alimentares pode afetar a fauna dispersora das espécies de
plantas e impactar diretamente a regeneração e manutenção das florestas (WRIGHT et
al., 2007; TERBORGH et al., 2008; GUTIERREZ-GRANADOS & DIRZO, 2010). No
escudo das Guianas, por exemplo, os frugívoros são dispersores de mais de 94% das
espécies de plantas lenhosas (PERES & VAN ROOSMALEN, 2002).
A maioria dos trabalhos relacionados ao efeito desta perturbação trata das
consequências da extração madeireira em relação à estrutura da floresta. Um número
menor de estudos avalia os efeitos sobre a fauna associada à área explorada
(MEIJAARD & SHEIL, 2008; CASTRO-ARELLANO et al., 2009). Apesar dos
estudos realizados, não existe um consenso em relação aos efeitos do corte seletivo
sobre a fauna (PUTZ et al., 2012). Alguns autores sugerem que essa atividade pode
afetar a abundância da fauna tanto de forma positiva quanto negativa nas áreas
exploradas (UHL & VIEIRA, 1989; JOHNS, 1992; CHAPMAN et al., 2000; CLARK et
al., 2009; BICKNELL & PERES, 2010; FELTON et al., 2010). Muitos desses estudos,
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no entanto, incorporam potenciais vieses e utilizam diferentes técnicas de amostragem,
grupos taxonômicos, escalas espaciais e temporais, manejo florestal adotado e outras
covariáveis que podem afetar a força e direção dos resultados (THIOLLAY, 1997;
HILL & HAMER, 2004; KUDAVIDANAGE et al., 2012; LAUFER et al., 2013). As
variações das respostas das espécies ao corte seletivo estão aparentemente associadas a
quatro fatores principais: 1) diferentes métricas de biodiversidade utilizadas (PUTZ et
al., 2012); 2) características inerentes e evolutivas das espécies (STOKES et al., 2010;
HAMER et al., 2014); 3) diferenças na escolha do desenho amostral dos estudos no
campo (LAUFER et al., 2013); 4) qualidade da informação apresentada nos estudos
(LAUFER et al., 2013).
A resposta das espécies varia de acordo com a métrica de biodiversidade
utilizada no estudo. A variação da resposta das diferentes métricas foi observada para
espécies da fauna sob efeito do corte seletivo (J. Laufer, dados não publicados –
capítulo 3 desta tese), assim como para outras formas de distúrbio (GIBSON et al.,
2011). Essa particularidade pode estar intimamente associada a características espécieespecíficas das espécies, do mesmo modo que com a escala espacial utilizada no estudo
(KITCHING et al., 2013). Aparentemente, espécies com baixa taxa reprodutiva e longos
ciclos de vida são mais afetadas (CHAPMAN et al., 2000; BICKNELL & PERES,
2010), especialmente espécies que possuem um nicho trófico e alimentar bastante
restrito (OWIUNJI & PLUMPTRE, 1998) como, por exemplo, as espécies insetívoras
terrestres especialistas em habitat de floresta primária (EDWARDS et al., 2013;
HAMER et al., 2014). Recentes estudos que utilizaram técnicas de isótopos sugerem
que pode ocorrer ainda uma alteração na organização trófica dentro da mesma guilda
(EDWARDS et al., 2013). Dessa forma, estudos que avaliam somente variação nas
guildas tróficas podem não estar capturando alterações funcionais de interação e
posicionamento das espécies dentro das guildas tróficas, o que pode limitar o
entendimento da resposta das espécies (HAMER et al., 2014).
Alguns estudos sugerem a relação entre a resposta das métricas de
biodiversidade da fauna com a escala espacial escolhida para o estudo (DUMBRELL &
HILL, 2005). Seguindo a teoria do distúrbio intermediário (CONNELL, 1978), haveria
variação da métrica de biodiversidade quando se utiliza uma pequena escala no estudo.
Poderia, portanto, ocorrer o incremento de espécies não dependentes de floresta, as
quais

são

favorecidos

pelo

distúrbio

de

habitat

após

o

corte

seletivo

22

(KUDAVIDANAGE et al., 2012), somado às espécies de interior de floresta
(THIOLLAY, 1992; DAVIS et al., 2001). Se o estudo utiliza uma escala espacial maior,
essa variação das métricas seria menor devido à homogeneização da paisagem após a
perturbação do corte (KITCHING et al., 2013). Para incorporar este fenômeno na
avaliação dos impactos do corte seletivo é preciso conhecer a estrutura e composição da
floresta e da fauna nas fases pré e pós-exploração (JOHNS, 1986; KOHLER et al.,
2002; POTTS, 2011; SAMEJIMA et al., 2012). Isso irá evitar avaliações equivocadas
dos resultados dos efeitos do corte seletivo sobre a fauna, pois considerará a distribuição
original das espécies (PERES et al., 2010).
O tipo de manejo aplicado sobre a floresta é a variável que apresenta a influência
mais marcante na variação das métricas de biodiversidade. Existe um consenso geral de
que as áreas de corte seletivo convencional apresentam maiores variações das métricas
de biodiversidade do que as áreas onde se aplica a exploração de impacto reduzido
(WHITMAN et al., 1998; AZEVEDO-RAMOS et al., 2006; SAMEJIMA et al., 2012;
BICKNELL et al., 2014; BURIVALOVA et al., 2014). O EIR normalmente apresenta
menor intensidade de corte de madeira, o que está direta e positivamente relacionada ao
impacto ecológico sobre as espécies e estrutura da floresta (PUTZ et al., 2001; GROVE,
2002; SEKERCIOGLU, 2002; PINTO et al., 2003).
O período de tempo entre o fim de qualquer distúrbio da extração até o início da
aquisição dos dados no campo também pode influenciar fortemente os resultados da
avaliação dos efeitos do corte seletivo (PUTZ et al., 2001; JONES et al., 2003; CLARK
et al., 2009; BICKNELL & PERES, 2010). Quando a amostragem é realizada dentro de
um período de até cinco anos após o distúrbio, as respostas dos organismos podem
apresentar um atraso devido ao tempo de relaxamento ecológico de muitas espécies (ex.
muitas espécies afetadas são associadas a uma baixa taxa reprodutiva e a longos ciclos
de vida - CHAPMAN et al., 2000; OWIUNJI, 2000; BICKNELL & PERES, 2010). Da
mesma forma, estudos realizados após um longo período após o distúrbio (>15 anos)
apresentam outras variáveis de confusão que precisam ser levadas em consideração na
interpretação dos resultados (ex. sucessão natural da floresta, secas e furacões WHITMAN et al., 1998; CHAPMAN et al., 2000; LEWIS, 2001), os quais podem
mascarar a resposta ecológica aos distúrbios provocados pelo corte seletivo.

23

Dentre as variáveis de confusão, as interações sinergísticas da atividade de corte
seletivo e outros distúrbios antrópicos podem alterar a resposta dos organismos e/ou
ocultar o potencial efeito do corte seletivo (LAURANCE, 1998; LAURANCE, 2004;
PERES et al., 2006; LAURANCE et al., 2008; POULSEN et al., 2009). A coleta de
produtos florestais não madeireiros (NEPSTAD et al., 2008), os impactos logísticos
diretos da extração de madeira, como a abertura de estradas (PERES & LAKE, 2003;
ARIMA et al., 2008; LAURANCE et al., 2008; TERBORGH et al., 2008), a caça, e os
incêndios florestais são potenciais atividades que atuam simultaneamente ao corte
seletivo. Dentre estes distúrbios, especialmente a caça e os incêndios, agravam
fortemente o efeito do corte seletivo quando ocorrem de forma sinergística na área
explorada (PUTZ et al., 2001; FREDERICKSEN & FREDERICKSEN, 2002;
BARLOW & PERES, 2008; POULSEN et al., 2009; FAO, 2010). Essas interações
normalmente favorecem as perturbações pelo aumento do acesso às áreas, que
anteriormente ao corte seletivo, possuíam acesso remoto (PERES & LAKE, 2003;
PERES et al., 2006). Por exemplo, em uma região da República Dominicana do Congo
o suplemento de carne de caça aumentou 64% após a abertura de estradas para a
extração de madeira (POULSEN et al., 2009). Dessa forma, regiões com alta pressão de
caça podem alterar a diversidade de espécies, a biomassa e a estrutura das comunidades
dos animais (WILKIE et al., 1992; PERES, 2001), mascarando os efeitos do distúrbio
do corte seletivo. Estudos que avaliem e monitorem os efeitos sinergísticos entre o corte
seletivo e os possíveis distúrbios antrópicos são essenciais para entender os impactos
somente relacionados ao corte seletivo.
3. Objetivo
3.1. Objetivo geral
Ampliar o conhecimento sobre a resposta da fauna aos efeitos do corte seletivo de
florestas tropicais, a fim de promover a conservação das florestas tropicais e da fauna
associada.
3.2. Objetivos específicos


Revisar a bibliografia tropical publicada que avaliou os efeitos do corte seletivo
sobre a fauna de florestas tropicais;
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Avaliar de forma descritiva e quantitativa como a relação entre a qualidade das
informações publicadas e o desenho amostral dos estudos pode afetar a resposta
da fauna ao corte seletivo;



Descrever os padrões do efeito do corte seletivo sobre os vertebrados em
florestas tropicais;



Avaliar, com o uso de dados empíricos, a resposta das espécies de vertebrados
de médio e grande porte à influência da exploração de impacto reduzido a curto
prazo no maior remanescente de floresta tropical do mundo.



Fornecer orientações para possibilitar a comparação entre estudos avaliando os
efeitos do corte seletivo, a fim de gerar informações mais acuradas que possam
subsidiar estratégias de conservação das florestas tropicais e fauna associada;

4. Hipóteses
As seguintes hipóteses foram testadas:
Hipótese 1. Existe variação de desenho amostral e da qualidade de informações
relatadas nos estudos que avaliam os efeitos do corte seletivo sobre a fauna de florestas
tropicais.
Esta hipótese foi testada no capítulo 1 desta tese.
Hipótese 2. O tamanho do efeito do corte seletivo sobre vertebrados varia entre três
métricas de biodiversidade (abundância e riqueza da assembleia e abundância de
espécies).
Esta hipótese foi testada no capítulo 2 desta tese.
Hipótese 3. O tamanho do efeito do corte seletivo difere para os diferentes grupos
taxonômicos e guildas tróficas dos vertebrados de florestas tropicais
Esta hipótese foi testada no capítulo 2 desta tese.
Hipótese 4. A escolha de variáveis do desenho amostral (ex: tempo de recuperação,
intensidade de corte, distância entre as amostragens, distância para floresta primária
mais próxima) pode afetar o tamanho do efeito do corte seletivo da abundância e
riqueza da assembleia e abundância de espécies.
Esta hipótese foi testada no capítulo 2 desta tese.
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Hipótese 5. Os padrões de abundância e composição de espécies de vertebrados
florestais da Amazônia oriental não sofrem alteração após distúrbios recentes da
exploração de impacto reduzido.
Esta hipótese foi testada no capítulo 3 desta tese.
5. Metodologia
Esta tese utilizou diversas abordagens metodológicas para alcançar os diferentes
objetivos específicos. A seguir expomos a metodologia resumida para cada capítulo
inserido na tese.
5.1. Capítulo 1 - Potenciais vieses nos desenhos amostrais dos estudos de efeito do
corte seletivo em florestas tropicais
Neste capítulo revisamos a literatura publicada focando estudos que avaliaram o efeito
do corte seletivo sobre a fauna tropical. Primeiramente conduzimos uma pesquisa com
as palavras chave “selective logging,” “logging,” ou “timber” juntamente com “tropical
forest” e “fauna,” “vertebrates,” “invertebrates” ou “wildlife.” na base de busca “ISI
Web of Knowledge”. Posteriormente repetimos a busca, com as mesmas palavras chave
no “Google Scholar”. Adicionalmente, incluímos outros estudos de conhecimento
prévio não encontrados durante as buscas anteriores. Esse esforço resultou em 75
artigos na totalidade.
Revisamos os artigos para extrair um conjunto de dez informações: 1)
localização geográfica e coordenadas; 2) táxon estudado; 3) escala espacial do estudo;
4) tempo de recuperação após o distúrbio; 5) tipo de manejo florestal aplicado; 6)
qualidade do habitat das áreas estudadas; 7) presença de área controle e dados préexploração da fauna e flora; 8) técnicas de amostragem; 9) uso de covariáveis
ambientais na interpretação dos resultados; 10) co-ocorrência de distúrbios antrópicos.
Com base nestas informações extraídas dos estudos realizamos uma análise descritiva
dos dados.
5.2. Capítulo 2 - Respostas da abundância e riqueza de espécies de vertebrados ao
corte seletivo: uma meta-análise pan-tropical.
Neste capítulo revisamos a literatura publicada focando estudos que avaliaram o efeito
do corte seletivo sobre a fauna tropical. Primeiramente conduzimos uma pesquisa com
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as palavras chave “selective logging,” “logging,” ou “timber” juntamente com “tropical
forest” e “fauna,” “vertebrates,” ou “wildlife.” na base de busca “ISI Web of
Knowledge”. Posteriormente repetimos a busca, com as mesmas palavras chave no
“Google Scholar”. Adicionalmente incluímos outros estudos de conhecimento prévio
não encontrados durante as buscas anteriores. Dos artigos previamente filtrados,
utilizamos somente os trabalhos que apresentaram alguma métrica de bidiversidade (ex:
abundância relativa, densidade, número de indivíduos, número de espécies, riqueza de
espécies) para as espécies nos diferentes tratamentos utilizados no estudo. Isso resultou
num total de 29 artigos distribuídos ao longo das florestas tropicais.
Revisamos os artigos para extrair um conjunto de oito informações: 1) medidas
de bidiversidade; 2) localização geográfica e coordenadas; 3) táxon estudado; 4) escala
de tempo de recuperação após o distúrbio; 5) métricas de distância; 6) intensidade de
extração de madeira (árvores/ha) qualidade do habitat das áreas estudadas; 7) guilda
trófica; 8) massa corpórea.
Compilamos as métricas de biodiversidade amostradas para sítios que foram
afetadas pelo corte seletivo e sítios de floresta primária. Utilizamos a diferença da média
padronizada imparcial Hedges’ g como métrica do tamanho do efeito para as metaanálises. Calculamos a média do tamanho do efeito usando um modelo multinível de
efeito misto (multilevel mixed-effect model). Para testar se a média de um conjunto do
tamanho do efeito difere significativamente de zero assumimos a distribuição normal do
tamanho do efeito e seus intervalos de confiança (estatística z (VIECHTBAUER,
2010)). Testamos a influência das variáveis qualitativas (multinominais) e quantitativas
sobre os três índices de biodiversidade. Posteriormente realizamos a validação da metaanálise por meio do funnel plot, Q-Q plot e teste de simetria. Analisamos os dados no
pacote metafor (VIECHTBAUER, 2014) com as funções rma e rma.mv no programa R
(R DEVELOPMENT CORE TEAM 2013).

5.3. Capítulo 3 - Efeitos da exploração de impacto reduzido em vertebrados de médio e
grande porte na Amazônia oriental
Este estudo foi realizado na bacia do Rio Jari, na Amazônia oriental brasileira, na área
da Jari Florestal (00°27’00” – 01°30’00” S, 51°40’00” – 53°20’00” W). A vegetação
predominante é Floresta Ombrófila Densa de Terras baixas Submontana e Montana. A
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dominância arbórea (25 a 50 m de altura) é contínua (SOUZA, 2009) e a espécie
emergente dominante no dossel é o Angelim Vermelho (Dinizia excelsa Ducke). A
pluviosidade média anual é de 2.115 mm, com temperatura média aproximada de 26C
(22° - 34º C) (RIBEIRO et al., 2008; SOUZA, 2009).
Amostramos três Planos Operacionais Anuais (POA) durante o estudo. As áreas
são contíguas e abrangem > 450 km2. Amostramos duas áreas antes da intervenção do
corte seletivo, área controle (POA08) e POA07 PRÉ. Essas áreas apresentavam de baixo
nível de intervenção antrópica (ex: caça de subsistência e estradas para corte seletivo
não pavimentadas). As outras duas áreas foram amostradas depois da atividade de
exploração de impacto reduzido, POA07 PÓS (manejada em 2012) e POA06 (manejada
em 2010-2011).
As POA07 e POA06 foram manejadas seguindo a técnica de exploração de
impacto reduzido. Essa técnica consiste em minimizar o impacto da exploração
madeireira por meio do planejamento das vias de acesso e transporte do produto,
inventário 100% da área que será manejada, seleção dos indivíduos para corte (DAP >
50 cm), direcionamento da queda, entre outras ações para minimizar os danos colaterais
do manejo. A intensidade de corte máxima permitida para estas áreas foi de 3-4
árvores/ha ou 30 m3/ha, semelhante às demais realizadas na Amazônia (UHL &
VIEIRA, 1989).
Realizamos duas campanhas de censos de transectos lineares num período de
dois anos. A primeira entre abril e junho de 2012 (POA 07 PRÉ) e segunda, entre abril e
agosto de 2013 (controle, POA07 POS e POA 06). Utilizamos a técnica de censo ao
longo de transectos lineares (PERES & CUNHA, 2011) para amostragem dos
vertebrados diurnos de médio e grande porte (> 250 g). Durante os censos registramos
informações dos transectos percorridos, condições do tempo e horário de início e
término do levantamento. Registramos também hora, espécie e distância ao longo do
transecto da detecção.
Utilizamos curvas de rarefação da riqueza de espécies para observar se o esforço
amostral utilizado nas diferentes áreas foi representativo para a comunidade de
vertebrados de médio e grande porte. Analisamos os dados nos pacotes vegan
(OKSANEN et al. 2013) e indicspecies (DE CÁCERES & JANSEN, 2014) no
programa

R

com

as

funções

specaccum

e

multipatt,

respectivamente

(R
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DEVELOPMENT CORE TEAM 2013). Utilizamos um teste não paramétrico, teste de
Mann–Whitney, para testar a diferença entre os tratamentos (área manejada e não
manejada). Ainda, utilizamos análise de indicador para entender quais espécies variaram
entre os tratamentos (DE CÁCERES & LEGENDRE 2009).
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Abstract
The ecological responses of tropical forest wildlife to selective timber extraction have
received considerable attention in the last few decades, yet there is little consensus
among the large number of studies about the most appropriate sampling design. Here,
we reviewed 26 years of tropical forest logging literature to evaluate the relationship
between sampling design and the quality of information reported, which varied greatly
among 75 studies. Most studies (88%) failed to include a pre-logging baseline condition
in the sampling design, and the temporal scale of post-logging studies was generally
inadequate. Studies also usually failed to report key information on study areas; only
half of the articles reported some information on the spatial scale of the study, and only
one-third presented some quantitative metric to describe forest habitat structure.
Additionally, most studies (64%) failed to report the type of forest management and
almost half (45%) did not describe the intensity of timber harvest in the logged areas.
These sampling and reporting biases in logging studies hugely undermine the
comparability among studies. We conclude with some general guidelines to maximize
comparability among studies, and to enhance the potential usefulness of future logging
studies for wildlife conservation strategies in tropical forest regions.
Key words: Selective logging, forest management, sampling design, fauna, wildlife
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Resumo
As respostas ecológicas da fauna de florestas tropicais à extração seletiva de madeira
tem recebido atenção considerável nas últimas décadas, no entanto há pouco consenso
entre os estudos quanto ao desenho amostral mais apropriado. Neste estudo, analisamos
26 anos de literatura sobre extração de madeira em florestas tropicais para avaliar a
relação entre o desenho amostral e a qualidade das informações fornecidas, o que variou
bastante entre os 75 estudos. A maioria dos estudos (88%) não incluiu condições préextração, e a escala temporal pós-extração dos estudos foi geralmente inadequada. Os
estudos também falharam em relatar as principais informações sobre as áreas de estudo;
apenas metade dos artigos relatou algumas informações sobre a escala espacial do
estudo, e apenas um terço apresentou alguma métrica quantitativa para descrever a
estrutura florestal. Além disso, a maioria dos estudos (64%) não informou o tipo de
manejo florestal e quase metade (45%) não descreveu a intensidade de extração de
madeira nas áreas exploradas. Esse viés de amostragem e falhas nas informações
fornecidas nos estudos reduz a comparabilidade entre os mesmos. Concluímos com
algumas diretrizes gerais para maximizar a comparabilidade entre os estudos, e
melhorar a utilidade potencial de futuros estudos de extração de madeira para as
estratégias de conservação de fauna em regiões de florestas tropicais.

Palavras-chave: Corte seletivo, manejo florestal, desenho amostral, fauna, vida
silvestre
Introdução
A crescente demanda global por produtos florestais tem estimulado a expansão e
intensidade da indústria madeireira em regiões de florestas tropicais [1-4]. As áreas
remanescentes de florestas tropicais intactas possuem a maior diversidade de espécies
de árvores e as espécies de madeira de maior valor de mercado [5], o que levanta
questões sobre a viabilidade em longo prazo da extração da madeira [6]. Esse problema
ocorre especialmente na Amazônia, a qual possui mais de metade das florestas tropicais
remanescentes no mundo [7].
O corte seletivo tem sido proposto como pouco prejudicial para as comunidades
de animais e plantas em florestas tropicais quando comparado a outros tipos de uso da
terra [8-11]. Um crescente número de estudos tem procurado determinar os efeitos da
exploração seletiva de madeira nas florestas tropicais [12]. No entanto, a maioria desses
estudos está sujeita a possíveis vieses e utilizam diferentes técnicas de amostragem,
grupos taxonômicos, escalas temporais e espaciais, tratamentos de manejo florestal e
outras variáveis que podem afetar a força e a direção de seus resultados [10, 13-16].
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A comparação de estudos que avaliaram os efeitos ecológicos de extração
seletiva de madeira sobre a fauna é difícil porque esses trabalhos usam diferentes
desenhos amostrais. Essas diferenças incluem variações nas escalas espaciais e duração
dos estudos, nas métricas de biodiversidade utilizadas, no número de repetições
espaciais e temporais, e nas informações sobre a estrutura do habitat e composição
dentro das áreas de estudo. A dificuldade de comparação de efeitos ecológicos de
extração seletiva de madeira sobre a fauna reduz a eficácia das iniciativas de
conservação das florestas tropicais [17].
Um dos pontos chave no desenho amostral do estudo é a escolha da escala
espacial utilizada, que está relacionada com o tamanho do efeito do distúrbio [18] e com
as características biológicas das espécies [17]. Com base na hipótese de distúrbio
intermediário [19], diversos autores tem sugerido que a extração seletiva de madeira em
pequena escala pode aumentar a riqueza e diversidade de espécies porque há um
aumento na heterogeneidade de habitats que permite que espécies especialistas e
generalistas de habitat coexistam [20-21]. No entanto, a observação do mesmo táxon em
uma escala de paisagem pode indicar uma redução do turnover de espécies e alta
homogeneidade no habitat, o que causa uma diminuição nas métricas da biodiversidade
regional [18]. Desta maneira, é importante entender como a variação na intensidade de
distúrbio atua sobre toda a paisagem, uma vez que as áreas de extração de madeira, em
geral raramente são escolhidas aleatoriamente, mas são localizadas em áreas
topográficas suaves, pois essas áreas possuem maiores concentrações de espécies de
madeira de maior valor comercial [22-23].
Conhecer o histórico da área de estudo, como por exemplo, qual o tipo de
manejo florestal usado, é crítico para os estudos de extração madeireira, pois a história e
o contexto da paisagem (por exemplo, a caça, o corte raso e fogo [24-25]) podem afetar
os resultados e sua interpretação. O histórico de distúrbio da extração madeireira (por
exemplo, volume explorado, a densidade de estradas madeireiras e trilhas de arraste
construídas para extrair as toras, danos colaterais e uso de extração mecanizada)
também deve ser avaliado para melhor interpretar os resultados obtidos [21, 26-28]. A
intensidade da exploração de madeira também é direta e positivamente relacionada com
impactos ecológicos na fauna e a estrutura da floresta [8, 23, 29-30].
O intervalo de tempo entre o término do distúrbio causado pela extração e o
início da coleta de dados também pode influenciar fortemente os resultados de estudos

39

de exploração madeireira [22, 31-32]. Os resultados podem ser afetados quando os
estudos de campo são realizados no prazo de cinco anos após o corte seletivo ter sido
interrompido porque há possibilidades de atraso de resposta ou relaxamento ecológico
de muitos organismos (por exemplo, muitas espécies afetadas são associadas com
baixas taxas reprodutivas e ciclos de vida longos [31, 33-35]). Por outro lado, estudos
conduzidos com muito tempo (> 15 anos) após o último registro de distúrbio podem
incluir outras variáveis de confusão que devem ser consideradas na interpretação dos
resultados. Por exemplo, distúrbios naturais podem afetar a área de estudo em largas
escalas de tempo (por exemplo, sucessão natural de floresta, furacões ou secas [28, 33,
36]), os quais podem mascarar respostas ecológicas aos distúrbios antrópicos.
Além disso, estudar a estrutura e composição da floresta e dos organismos antes
e depois da perturbação causada pela extração de madeira pode fornecer informação
essencial para avaliações mais precisas sobre os efeitos da exploração seletiva de
madeira e seus efeitos sobre a estrutura e composição [37-40] faunística. A falta de
informação de base sobre o período de pré-corte pode resultar em avaliações
equivocadas sobre a distribuição das espécies devido à heterogeneidade espacial natural
das espécies florestais na área de estudo [41]. De fato, a obtenção de dados pré e pósexploração madeireira complementada por um estudo desenvolvido em longo prazo
logo após o corte, é frequentemente a melhor abordagem para entender os efeitos do
distúrbio [22].
As interações sinérgicas entre extração de madeira ocorrendo simultaneamente
com outros tipos de usos da terra e a variabilidade climática natural constituem uma das
principais ameaças à biodiversidade da floresta tropical [3, 42]. Desta forma, a resposta
dos organismos às mudanças nos padrões de estrutura/composição induzida por
atividades concomitantes também devem ser avaliadas. Os efeitos sinérgicos podem
afetar os resultados e/ou mascarar os efeitos potenciais de exploração seletiva de
madeira [43]. Por exemplo, a caça e incêndios florestais foram identificadas como
atividades que agravam os efeitos do corte seletivo quando ocorrem na mesma área [3,
7, 23-24, 44-46]. O corte seletivo abre acesso às florestas isoladas, facilitando ao
caçador a entrada nessa área [47], que por sua vez pode criar mercados para carne de
animais silvestres, tendendo a aumentar a caça em novas áreas de extração de madeira
[3]. O fornecimento de carne de animais silvestres para as vilas locais aumentou em
64% no entorno de uma concessão de exploração madeireira na República Democrática
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do Congo, após a criação de estradas madeireiras [46]. A pressão intensiva de caça pode
alterar a diversidade de espécies, biomassa e estrutura das comunidades de animais [4849], o que pode mascarar os efeitos da perturbação do corte seletivo de madeira.
Apesar das influências do contexto espacial e histórico nas respostas ecológicas
locais à extração seletiva de madeira, não existe consenso entre os pesquisadores sobre
o desenho amostral mais adequado para avaliar os efeitos do corte seletivo de espécies
de florestas tropicais [18]. Este consenso é inexistente até mesmo em escala continental,
havendo também pouca concordância sobre como comunicar informações-chave sobre
os habitat e manejo florestais. Além disso, estão disponíveis poucos estudos que
descrevem a influência da escala de tempo e intensidade do corte [13-14, 50-52], logo
as diferenças de relações de causa-efeito associadas com as respostas detectadas não são
bem entendidas.
Neste estudo, nós avaliamos a variação no desenho amostral entre estudos que
abordam a questão básica de como o corte seletivo de madeira afeta a fauna em regiões
de florestas tropicais. Compilamos uma lista abrangente de estudos neotropicais e paleotropicais sobre os efeitos do distúrbio da floresta causados pela exploração madeireira
em ambos, vertebrados e invertebrados, a fim de: (1) avaliar a relação entre desenho
amostral e a qualidade das informações, visando assegurar a comparabilidade entre
estudos; e (2) fornecer orientações sobre quais são as informações relevantes que devem
ser comunicadas em qualquer literatura resultantes desses estudos. Temos como
objetivo fornecer orientações claras que maximizem a comparabilidade entre os estudos,
e aumentar a potencial utilidade de estudos futuros que abordem as estratégias de
conservação da vida silvestre em regiões de florestas tropicais.
Métodos
Compilação dos estudos
Revisamos a literatura formal disponível relacionada à extração madeireira com foco na
fauna da floresta tropical. Para isso, primeiro fizemos buscas na ISI Web of Knowledge
em 3 de Agosto de 2012, utilizando os termos “selective logging,” “logging,” ou
“timber” junto com “tropical forest” e “fauna,” “vertebrates,” “invertebrates” ou
“wildlife”. Essas pesquisas mostraram um total de 249 publicações, que foram então
analisadas e filtradas de forma a garantir que considerássemos todos os estudos
relacionados aos impactos da extração de madeira tropical nos diversos taxa da fauna.
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Analisamos estudos que relataram sobre os efeitos da exploração madeireira
diretamente, e também aqueles estudos que consideram outras perturbações antrópicas
em florestas tropicais (por exemplo, o corte raso, as monoculturas, e os incêndios
florestais), junto com o efeito da exploração de madeira. Do total inicial de 249
potenciais artigos obtidos, apenas 36 se encaixaram nesses critérios. Realizamos uma
segunda pesquisa usando as mesmas palavras-chave no Google Scholar e identificamos
14 artigos relevantes dentro dos primeiros 50 registros de cada busca. Também
incluímos 25 artigos com base no nosso conhecimento sobre a literatura, mas que não
foram encontrados nas buscas on line. Desta forma, analisamos um total de 75 artigos.
Os artigos foram revisados a fim de extrair os seguintes dados: 1) a localização e
coordenadas geográficas; 2) taxa (pequenos mamíferos, morcegos, aves, répteis,
anfíbios, mamíferos de médio e grande porte e invertebrados); 3) escala espacial do
estudo, incluindo a área total amostrada (ou seja, medido em função dos vértices mais
extremos que determinam o polígono de área de estudo, com exceção para Ernst et al.
[27], Barlow et al. [53], Cleary [54], Johns [55], e Jones et al. [56], que consideraram
distâncias muito maiores entre as parcelas de estudo [> 800 km] e usamos a maior área
de estudo de cada um como escala espacial), e as distâncias entre locais amostrados,
mensuradas desde qualquer área de amostragem explorada até a área de floresta
primária mais próxima, ou entre os locais de amostragem das áreas exploradas, tais
como transectos, armadilhas ou contagem de pontos; 4) escala de tempo de recuperação
(tempo, em anos, entre o término da exploração madeireira e a coleta de dados); 5) Tipo
de manejo em cada tipo de área de estudo (ou seja, exploração de impacto reduzido EIR (ou Reduced Impact Logging – RIL, em inglês), exploração convencional
(Conventional Logging – CL), exploração não mecanizada – (Non-mechanized logging
– NML), ou não declarada pelo estudo), incluindo o número de ciclos de corte, e
intensidade da extração seletiva de madeira (por exemplo, a densidade de tocos troncos / ha, área basal removida - m2/ha, ou volume extraído - m3/ha). Essas
informações foram muitas vezes relatadas como troncos por hectare ou metros cúbicos
por hectare, por isso usamos diferentes métricas para avaliar a intensidade da
exploração seletiva de madeira; 6) qualidade do habitat do residual das áreas exploradas
e não exploradas (ou seja, com base em mapas, densidade de árvores, ou área basal da
floresta); 7) presença de (pseudo) áreas de controle e disponibilidade de dados sobre
flora ou fauna para áreas exploradas para a fase anterior a exploração; 8) técnica de
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amostragem (e.g., censo em transecto linear, pontos de contagem, armadilhas); 9) A
utilização de covariáveis ambientais para interpretar os resultados; 10) Ocorrência
simultânea de outras perturbações antrópicas que poderiam afetar os resultados (por
exemplo, incêndios, caça e fragmentação) na área de estudo.
Nos casos em que o estudo não tenha fornecido as coordenadas geográficas,
usamos o Google Earth (GE) para obter as coordenadas aproximadas com base em
mapas da área de estudo e pontos de referência chave, tais como rios, estradas,
comunidades, vilas entre outros recursos visuais os quais podemos distinguir claramente
com uso de imagens do GE. Quando estudos reportaram mais de uma coordenada
geográfica para o local de amostragem, calculamos as correções posicionais médias
entre estes pontos, considerando distâncias iguais entre todos os pontos relatados. As
distâncias médias reportadas pelos estudos variaram de 0,5 a 12,9 km (média = 1,38
km). No entanto, plotamos no mapa as coordenadas geográficas para cada área de
estudo de dois artigos que fizeram comparações intercontinentais [27, 55]. Usamos o
ArcGis 9.2 [57] para produzir o mapa de distribuição final (Fig. 1).

Fig. 1. Distribuição geográfica dos estudos que avaliaram a respostas da fauna (único táxon ou
multi-taxa) ao corte seletivo de madeira em florestas tropicais (ver apêndice 1 para referências).
Círculos alaranjados foram dimensionados de forma proporcional ao número total de estudos em
cada local (variação = 1-4 estudos por sítio).

Nos casos de ausência de informações confiáveis sobre o tamanho da área de
manejo florestal, a distância entre os locais de amostragem ou sobre a distância para
área de floresta primária mais próxima, estimamos estes valores com base em mapas e
na escala espacial fornecida pelos artigos, e/ou com base em imagens da GE.
Selecionamos o intervalo de tempo mais longo ao examinar estudos que compararam
diferentes períodos de tempo de recuperação (do início do distúrbio na floresta e
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amostragem de dados). Para padronizar a variável escala de tempo, para a qual
registramos o tempo entre a exploração madeireira e a amostragem de dados,
calculamos para cada estudo o tempo (em anos) desde o último ano de qualquer
distúrbio da extração de madeira até o início da amostragem em campo.
Resultados
Dispersão geográfica e taxonômica dos estudos
Os 75 artigos que selecionamos (Fig. 2, Apêndice 1) foram publicados entre 1986-2012,
sendo a maioria deles desde 2000 (72%). A maior parte dos artigos foi desenvolvida no
Sul/Sudeste Asiático (39%), seguida pela América do Sul (31%), África (20%), Oceania
(5%), e América Central (5%) (Fig. 1, Apêndice 1). A maioria dos estudos sobre os
impactos da extração madeireira foi desenvolvida na Malásia (27%), especialmente o
Estado de Sabah em Bornéu (21%), seguida pelo Brasil (17%) e Uganda (9%). No
entanto, a maioria dos estudos Asiáticos concentrou-se em poucas áreas geográficas,
enquanto aqueles conduzidos na região Neotropical foram mais amplamente
distribuídos, havendo apenas alguns países com mais de três estudos (Fig. 1).

Fig. 2. Número anual de estudos sobre exploração de madeira de 1986 a 2012. A espessura da linha
é proporcional à área total amostrada (log 10 km2) em cada estudo.

Em relação ao grupo taxonômico pesquisado, a maioria dos artigos avaliou os
efeitos da exploração madeireira sobre os vertebrados (70%), seguido de invertebrados
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(30%) (Fig. 3, Anexo 1). As borboletas, formigas e besouros compreendem os
invertebrados mais estudados e os taxa restantes representam 28% dos estudos. No
entanto, todos os lepidópteros combinados (borboletas e mariposas) representam o
táxon de invertebrados mais comuns na literatura de impacto da extração madeireira
(31%). Mamíferos de médio e grande porte, e em particular os primatas, representam o
táxon de vertebrados mais estudados (44%), seguidos pelas aves (28%), pequenos
mamíferos não voadores (12%), herpetofauna (11%) e morcegos (5%).

Fig. 3. Número de estudos sobre extração de madeira por grupo faunístico estudado. Frequência de
distribuição dos estudos publicados de 1986 a 2012 (n = 75 artigos) sobre o impacto da extração de
madeira em florestas tropicais em 13 grupos da fauna considerando táxon único e multi-taxa

Potenciais Vieses amostrais
Escalas espacial e temporal
A escala espacial dos artigos revisados variou entre menos de um quilômetro quadrado
a mais de cinquenta mil quilômetros quadrados (<1 - ~ 53.000 km2) (Fig. 4). Embora
muitos estudos tenham avaliado os efeitos da exploração de madeira em uma escala de
milhares de quilômetros quadrados, 38 estudos foram realizados em escalas inferiores a
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100 km2 (Apêndice 1) e 14 foram conduzidos em escalas espaciais ainda menores (<10
km2) (Fig. 4).
Estudos sobre invertebrados foram conduzidos em diferentes escalas espaciais
que variaram amplamente (amplitude = 2 - 16900 km2) com as menores e maiores
escalas sendo dois deles sobre borboletas e cupins em Belize e Sumatra [22, 28] e sobre
as formigas e aranhas na Amazônia [58], respectivamente. Os estudos sobre vertebrados
foram conduzidos em escalas espaciais maiores (amplitude = <1 - 53.000 km2) quando
comparado com os estudos sobre invertebrados. Em geral, a escala espacial utilizada em
artigos multi-taxa foi maior do que aqueles que consideram um único grupo taxonômico
(Fig. 4).
Uma visão geral das escalas de tempo de recuperação mostrou que a maioria dos
estudos (45%) foi desenvolvido muito tempo após o final do distúrbio da exploração de
madeira (> 15 anos). Os demais estudos avaliaram os efeitos da exploração em média
(6-15 anos, 35%) ou curta escalas de tempo (≤ 5 anos, 20%) após a exploração. No
entanto, 32% de todos os estudos foram conduzidos > 20 anos após o distúrbio da
exploração. O único artigo desenvolvido em uma escala de tempo muito maior (> 50
anos) usou uma abordagem de modelagem teórica, e não empírica [38].

Informações de qualidade da floresta
A informação sobre a estrutura do habitat florestal, bem como a qualidade das figuras
e/ou mapas apresentados variaram amplamente entre os estudos. Metade dos artigos
mostraram uma figura ou mapa com alguma informação sobre a escala, que variaram
desde escalas regionais a locais das áreas de estudo, desenho amostral (pontos de
amostragem ou transectos), áreas exploradas, tipo de habitat e da paisagem do entorno.
No entanto, apenas 16 desses trabalhos apresentaram de forma clara um mapa da área
de estudo e 15 outros apresentaram o habitat e/ou a paisagem do entorno das áreas de
estudo.
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Fig. 4. Relação entre a duração e a extensão espacial dos estudos sobre exploração de madeireira
em florestais tropical. Símbolos indicam valores de diferentes regiões e a cobertura dos grupos
taxonômicos de 75 estudos sobre o impacto de exploração de madeira publicados entre 1986 a 2012.
A linha mostra predições derivadas de regressão loess e a área sombreada em cinza mostra o
intervalo de confiança de 95%.

De todos os estudos compilados, 24 apresentaram alguma métrica quantitativa
para descrever a estrutura da floresta. Destes, 11 artigos apresentaram informações
sobre a área basal da floresta (m2/ha) e os demais relataram outras variáveis
quantitativas, como o número, a densidade (árvores/ha) e volume (m3/ha) de árvores
presentes originalmente na área ou removidas pela exploração madeireira. Dos 24
artigos com algumas informações sobre a estrutura da floresta, apenas oito apresentaram
métricas quantitativas de forma separada para ambas as florestas, exploradas e não
exploradas, enquanto os outros apresentaram somente uma breve descrição (de forma
descritiva) da floresta explorada ou não explorada.
Informação sobre o manejo florestal
Apesar de sua relevância crítica, 64% dos artigos que analisamos nem sequer informou
o tipo de manejo florestal utilizado nas florestas exploradas que eles estudaram. Os
poucos estudos que relataram o tipo de manejo florestal mostraram que a mais comum
foi à exploração convencional, seguido pela exploração de impacto reduzido (EIR), e
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pela extração de madeira não mecanizada, os quais ocorreram em 17%, 12% e 4% dos
estudos, respectivamente.
A intensidade da extração de madeira nas áreas de estudo foi relatada em quatro
métricas diferentes, dos quais troncos e metros cúbicos por hectare foram mais
frequentes. A intensidade de corte também foi medida pela percentagem remoção área
basal (m2/ha) de árvores, ou classificada (por exemplo, como baixa intensidade - [59]).
Aqueles autores que relataram a intensidade da extração em termos de remoção
volumétrica (m3/ha) reportaram variações desde 0,22 m3/ha na República Democrática
do Congo [20] a 145,3 m3/ha em Sabah, Bornéu [32]. Quanto à intensidade de
exploração de madeira dos estudos que relataram árvores/ha, ocorreu variação de 0,23
árvores / ha em uma operação de exploração do mogno no sudeste da Amazônia [60] a
19,5 árvores/ha na Guiana [27].
Outras informações relevantes sobre a amostragem
A maioria dos estudos aqui analisados (93%) utilizou dados empíricos de fauna e quase
todos eles (96%) foram realizados ou em uma floresta primária ou em floresta não
explorada como área controle, enquanto que em apenas três deles não foram utilizadas
áreas controle. Embora a aquisição de dados da fauna e de habitats em fase anterior à
exploração tenha sido destacada como muito importante para compreensão dos efeitos
do distúrbio [61], a maioria dos estudos (88%) não apresentou esses dados.
A utilização de covariáveis ambientais para interpretar o efeito da exploração
madeireira sobre a fauna da floresta foi comum na maioria dos casos (71%), embora o
número de covariáveis e a técnica de amostragem utilizada tenham variado amplamente.
A grande parte dessas covariáveis foi relacionada com a estrutura da floresta (por
exemplo, abertura do dossel, topografia, tipo de floresta, danos colaterais da
exploração). Informações sobre a presença ou ausência de outros distúrbios com
potencial influência nas respostas da fauna (por exemplo, furacão, caça, agricultura ou
incêndios florestais), foram relatadas em cerca de metade dos estudos (55%).
Discussão
As Reservas de Uso Sustentável têm aumentando em área e em número em todo o
mundo, sendo que 86% de todas as áreas protegidas globais permitem atualmente
alguma forma de uso humano [62]. Consequentemente, há uma enorme oportunidade de
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integrar a utilização múltipla de recursos, incluindo o corte seletivo de madeira, nas
maiores extensões remanescentes de florestas tropicais [63]. Além disso, há um
aumento global na aplicação de certificação [61]. Os requisitos mínimos para a
certificação incluem a necessidade das empresas proverem informações uteis para
avaliar os efeitos do corte seletivo (por exemplo, inventário100%, dados espaciais sobre
as árvores do dossel, espécies exploradas, floresta de pé e retirada de madeira). O
requerimento e a geração desses dados cria uma oportunidade única para a utilização
dos mesmos por novos estudos avaliando efeitos da exploração de madeira. No entanto,
esses estudos e seus resultados devem ser padronizados para possibilitar a
comparabilidade [64]. A disponibilidade de dados comparáveis sobre os estudos de
efeitos da exploração de madeira poderia contribuir para a conservação e
sustentabilidade em longo prazo de grandes mosaicos de florestas tropicais exploradas e
não exploradas.
Os artigos publicados sobre exploração de madeira diferem em vários aspectos
que limitam as análises comparativas sobre os impactos da exploração [64]. As
diferenças incluem táxon selecionado, sistema de manejo florestal, escalas espaciais e
temporais dos estudos e a falta de consideração de possíveis covariáveis de confusão
(Apêndice 1). Devido à complexidade de analisar os sistemas de manejo florestal
poucos estudos fornecem informações adequadas sobre os efeitos do corte seletivo de
madeira sobre a vida silvestre [11, 14, 51, 65-67].
Escolha das escalas espacial e temporal
Os impactos da extração madeireira aumentam os desafios de analisar os efeitos da
escala espacial em paisagens de florestas tropicais naturalmente heterogêneas [26, 39,
68]. De fato, diversos autores têm sugerido que o impacto do corte seletivo depende da
escala espacial do estudo [18, 69]. Desta forma, a heterogeneidade espacial da área de
estudo deve ser considerada no desenho amostral [70-72]. Além disso, o distúrbio do
corte seletivo de madeira não ocorre de forma homogênea na paisagem, já que as áreas
contendo maiores áreas basais de espécies de madeira de valor comercial são mais
intensamente afetadas [21, 56].
Em geral, os estudos desenvolvidos em pequenas escalas espaciais mostraram
um aumento das métricas de biodiversidade em florestas exploradas quando comparadas
a não exploradas. Isso ocorre devido a um aumento de espécies não dependentes de
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recursos florestais, os quais estão associados com habitats mais perturbados (ex: após o
corte) [10]. A exploração de madeira poderia, portanto, ser erroneamente interpretada
como um distúrbio de baixo impacto. No entanto, as mesmas métricas de biodiversidade
podem reduzir em maiores escalas espaciais [20]. Diferentes efeitos foram relatados
para borboletas [14, 18, 50], pequenos mamíferos [73], besouros [20] e médios e
grandes vertebrados [40]. Esta variação nas métricas da biodiversidade está de acordo
com a teoria do distúrbio intermediário [19].
De fato, a extração de madeira pode causar muito mais impacto do que a nossa
percepção anterior a esta revisão, como não há consenso sobre os impactos na ecologia
de animais silvestres da floresta, com muitos estudos relatando respostas aos distúrbios
causados pela exploração altamente idiossincráticas e/ou espécie-específicas [15, 31, 33,
58, 76, 81]. Por exemplo, a densidade populacional de alguns primatas diminuiu em
florestas exploradas na região central da Guiana, mas aumentou para algumas aves
terrestres caçadas (Tinamídeos) na mesma área [31]. Assim, até que mais pesquisas
descrevendo os efeitos da exploração madeireira sobre diferentes grupos da fauna sejam
desenvolvidos, não poderemos determinar claramente se os efeitos gerais da extração
seletiva de madeira sobre animais silvestres da floresta são benignos ou prejudiciais.
A escala de tempo de recuperação é um critério essencial a ser considerado na
interpretação dos efeitos do corte seletivo, uma vez que o período de tempo após o
distúrbio pode afetar a magnitude e natureza das respostas das espécies das florestas
[74]. Além disso, dificilmente é possível comparar estudos desenvolvidos em diferentes
escalas de tempo [75]. Os trabalhos realizados em um único período após a exploração
fornecem apenas uma visão instantânea da estrutura das populações de animais e não
consideram a dinâmica populacional em diferentes estágios sucessionais florestais [32].
Como consequência, essa visão instantânea da estrutura da comunidade da fauna pode
gerar interpretações equivocadas [74]. Apesar de alguns autores não terem sido capazes
de detectar um padrão claro entre as métricas de biodiversidade e tempo de resposta
depois da exploração [76], outros autores encontraram diferenças entre as espécies. Esta
diferença pode ser o resultado do tempo de recuperação pós-extração e da intensidade
de distúrbio [27, 30]. Quanto mais forte é o distúrbio, mais tempo é necessário para a
recuperação da floresta. Uma comunidade de anuros mostrou fortes sinais de
recuperação no período de quatro anos após perturbação extração de madeira. No
entanto, o tempo de resposta determinado pelo estudo é muitas vezes insuficiente para
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observar uma recuperação completa [27]. Na Malásia, os primatas apresentaram um
tempo muito lento de resposta de recuperação ao distúrbio, de forma que foi necessária
a obtenção de dados de longo prazo para chegar a conclusões confiáveis [37]. Em
Uganda, as densidades de duas espécies de primatas (Cercopithecus mitis e C. ascanius)
continuaram reduzindo mesmo três décadas após a exploração, enquanto Colobus
guereza foi encontrado em maior densidade em florestas exploradas quando comparada
a florestas não exploradas [33]. Essa variação pode ser explicada por características
específicas da espécie [31], como guildas tróficas [58], abundância da população, e
mobilidade das áreas de vida. Um estudo sobre a fauna de aves desenvolvido em uma
floresta explorada na Guiana Francesa mostrou que, nem mesmo 10 anos após o
distúrbio causado pela exploração, a riqueza de espécies de aves atingiu os níveis de
riqueza observados em floresta primária [21]. Em Uganda, uma pesquisa de longo prazo
realizada após a exploração mostrou que mesmo depois de três décadas a comunidade
de aves apresentava ausência de um grande número de espécies dependentes da floresta
[30].
Os pesquisadores devem considerar que os resultados obtidos em estudos de
longo prazo podem ser afetados por interações sinérgicas entre a exploração e outras
formas de distúrbios antrópicos e variações climáticas naturais [23]. Estas variáveis de
confusão devem ser controladas para evitar interpretações equivocadas [43]. O uso de
longas escalas de tempo para avaliar em que grau a extração de madeira afeta a fauna é
recomendado. Este tempo deve estar relacionado a taxa reprodutiva do táxon em
questão. Além disso, qualquer outro possível tipo de distúrbio deve ser investigado em
estudos avaliando os efeitos do corte seletivo.
Dados de ‘linha de base’ e áreas de controle
Estudos espacialmente correlacionados, incluindo tanto antes quanto após a exploração
da floresta geram uma abordagem muito melhor para avaliar os efeitos do corte de
madeira do que simplesmente o uso de uma abordagem de substituição espaço-portempo. Estudos longitudinais podem comparar a mesma floresta antes e depois da
exploração da madeira e podem explicitamente controlar vários gradientes ambientais
entre áreas de estudo [56], as quais são normalmente sujeitas a vieses inerentes à
escolha de áreas de exploração por parte dos exploradores (por exemplo, florestas
exploradas tendem a ser associadas com florestas que apresentem grande quantidade de
área basal de madeira em fase anterior a exploração). A maioria dos trabalhos revisados
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nesse artigo não considerou dados anteriores e posteriores a exploração, portanto, a fim
de comparar os dados dentro e entre os estudos os pesquisadores devem estar cientes de
que estão assumindo suposição de homogeneidade da floresta [69]. Além disso,
comumente há suposições de que eventuais diferenças estruturais ou de composição
encontrados em padrões de abundância e diversidade de espécies entre florestas
exploradas e não exploradas são induzidas pela exploração [17, 77], quando
frequentemente essa suposição não é verdade. Para melhor compreender a variação em
longo prazo sobre métricas de biodiversidade, é essencial entender o grau de
heterogeneidade dentro da floresta na ausência de exploração [39] e coletar dados
preliminares sobre as populações existentes em fase anterior a exploração [78].
Também é necessário melhorar a utilização de áreas controle para comparar
efetivamente a abundância da fauna entre os tratamentos (ou seja, diferentes
intensidades de exploração ou diferentes sistemas de manejo). Áreas controle também
podem diferir em termos de composição florística, escala da área, heterogeneidade de
habitat da floresta [69], topografia, níveis de intensidade de corte de madeira [56], e
história prévia de outros distúrbios antrópicos que não a exploração de madeira. Em
alguns estudos, áreas que sofreram distúrbio [78-82] são consideradas como "sem
distúrbio” e são frequentemente consideradas como satisfatórias para comparar os
efeitos exploração madeireira sobre abundância faunística. Incluir essas diferenças nos
resultados é essencial para a interpretação de comparações entre as áreas e para
compreender os efeitos que podem realmente ser atribuídos à exploração madeireira
[31, 76]. Além disso, para evitar interpretações errôneas é importante o uso de áreas de
floresta primária que de fato não sofram distúrbios como área controle.
Qualidade da informação apresentada
Nossa análise mostra que a variação na coleta de informações essenciais limita a nossa
capacidade de comparar estudos de extração madeireira das florestas tropicais. Por
exemplo, informações básicas, mas extremamente importantes, como coordenadas
geográficas das áreas de estudo, são raramente relatadas [22, 32, 58, 69]. Muitos dos
estudos que analisamos não apresentaram um mapa mostrando a localização geográfica
das áreas florestais exploradas e não exploradas, a disponibilidade de floresta primária
não explorada ou outras informações relevantes sobre tipos de habitat do entorno (por
exemplo, floresta secundária, plantação, pastagem). Esses dados (localização geográfica
/ habitat do entorno) são essenciais para entender a estrutura espacial das respostas
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faunísticas aos fenômenos em escalas locais e de paisagem, e para avaliar o impacto do
corte seletivo de madeira sobre a fauna. Essas informações deveriam ser relatadas em
um mapa ou tabela, além de incluir uma escala de distância.
A maioria dos artigos nem sequer relata o sistema de manejo florestal aplicado
nas áreas de estudo. O tipo de manejo florestal tem influência nas respostas da fauna
[60]. Em geral, a atividade madeireira convencional causa maiores impactos sobre a
fauna quando comparada a exploração de impacto reduzido [36, 40, 58]. Além disso,
em avaliação de impactos da exploração de madeira na estrutura da floresta e
comunidades da fauna, informações sobre os danos colaterais da exploração são
essenciais e complementares ao tipo de manejo florestal [73, 83-84]. Medidas como
abertura de dossel, densidade de árvores em pé, mortalidade de árvores, densidade de
trilhas de arraste, densidade de estradas de extração e pátios, área basal retirada (m2/ha)
ou volume de madeira extraída (m3 /ha) devem ser relatados em todos os estudos sobre
exploração. Outra informação particularmente relevante para frugívoros Áfricanos e
neotropicais é a identificação das espécies de arvores das madeiras exploradas, uma vez
que algumas dessas espécies fornecem os principais recursos alimentares para fauna da
floresta [21, 33, 55, 74, 85-86].
Implicações para a conservação
Áreas sujeitas à exploração de madeira se tornarão cada vez mais importantes para a
conservação da fauna em floresta tropical [6], considerando a crescente demanda global
por produtos madeireiros e o consequente aumento da intensidade e extensão da
extração seletiva de madeira em vastas áreas de florestas tropicais [2, 64]. Neste artigo,
nós mostramos que a maioria dos estudos analisados têm diferenças marcantes nos
desenhos amostrais e na qualidade da informação os quais fornece o que prejudica
enormemente a comparabilidade entre eles. A fim de melhorar qualquer síntese
quantitativa dos estudos de exploração madeireira e contribuir para avaliações
quantitativas da sustentabilidade ecológica desse modelo de uso da terra, nós listamos
algumas informações que consideramos fundamentais para futuros estudos de
exploração madeireira.
- Grandes áreas espaciais devem ser utilizadas sempre que possível, tanto em escalas
regionais como de paisagens, nas avaliações das mudanças nas respostas ecológicas de
espécies das florestas à exploração madeireira;
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- Os programas de monitoramento devem ser desenvolvidos preferencialmente em
longo prazo para identificar mudanças nas espécies da fauna de vida longa e /ou lentas
trajetórias de recuperação através das gerações em espécies de vida curta;
- Os estudos devem informar tanto os dados pré quanto pós-distúrbio e evitar pseudoreplicação nos desenhos amostrais para determinar a resposta das espécies da fauna;
- É essencial a utilização de áreas controle de florestas na mesma paisagem contendo
áreas florestais exploradas, ou usar áreas florestais com estrutura e composição de
espécies comparáveis em ambas às áreas, exploradas e não exploradas;
- Os estudos devem apresentar informações detalhadas sobre sistemas de manejo
florestal, a qualidade do habitat da floresta (por exemplo, área basal - m2/ha), desenho
amostral (por exemplo, técnicas de campo, replicação, distância entre áreas de floresta
primárias e de áreas de amostragem), outros potenciais distúrbios naturais (por exemplo,
rajadas de vento) e distúrbios antrópicos (por exemplo, caça e incêndios florestais) os
quais também podem afetar a área de estudo e confundir o entendimento sobre os
efeitos da exploração madeireira sobre as espécies estudadas.
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Apêndice 1. Lista dos estudos revisados sobre corte seletivo em florestas tropicais. Na coluna manejo florestal “np” significa que a informação
não foi apresentada. Continentes: AL – América Latina, AS – Ásia, AF – África, OC – Oceania.
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Resumo
A extensão das florestas tropicais afetadas pelo corte seletivo é cada vez maior. As
florestas exploradas pelo corte seletivo têm sido apontadas como de grande importância
para conservação das florestas tropicais e fauna associada. Contudo, não existe
consenso de quais são os impactos desta atividade antrópica sobre a fauna. Por isso,
entender os padrões dos efeitos do corte seletivo é, atualmente, foco de muitos
pesquisadores de florestas tropicais. Realizamos uma revisão de estudos que avaliaram
o efeito do corte seletivo sobre os vertebrados em florestas tropicais com intuito de
contribuir com a discussão sobre o assunto. Para isso utilizamos a diferença das médias
padronizadas (Hedges’ g) de três métricas de biodiversidade (abundância e riqueza da
assembleia e abundância de espécies). Calculamos a média do tamanho do efeito usando
um modelo multinível de efeito misto. Utilizando meta-análises comparamos a média
do tamanho do efeito das métricas de biodiversidade e entre diferentes grupos
taxonômicos, guildas tróficas, continentes e variáveis do desenho amostral dos estudos
(ex: tempo de recuperação, intensidade de corte, distância entre as amostragens e
distância para floresta primária mais próxima). O tamanho do efeito do corte seletivo
diferiu entre as três métricas de biodiversidade, mas somente abundância das espécies
mostrou-se significativo. Os tamanhos do efeito das três métricas diferiram fortemente
entre os grupos taxonômicos e variáveis do desenho amostral. De forma geral, aves
foram afetadas negativamente e mamíferos positivamente pelo corte seletivo.
Intensidade do corte e tempo de recuperação apresentaram as maiores variações. O
tempo de recuperação apresentou efeito positivo ou negativo dependendo do grupo
taxonômico, enquanto intensidade de corte afetou negativamente as três métricas e os
diferentes grupos taxonômicos (exceto morcegos). Os resultados encontrados auxiliam a
compreensão dos efeitos do corte seletivo sobre a fauna de florestas tropicais.
Palavras-chave: corte seletivo, fauna, vertebrados, tamanho do efeito, meta-análise,
florestas tropicais

Abstract
Tropical forest has increasingly being impacted by selective logging. The impacted
forests by selective logging have been identified as of great importance for conservation
of tropical forests and fauna. However, there are no consensus on which are the impacts
of human activity on wildlife. Therefore, many tropical forest researchers have been
focusing on the understanding of the patterns of the effects of selective logging. We
reviewed studies evaluating the effect of selective logging on vertebrates of tropical
forests in order to increase knowledge about the effects of selective logging. In doing
this, we used the difference in standardized means (Hedges' g) of three biodiversity
metrics (i.e. abundance and richness of vertebrates’ assemblage and abundance of
species). We calculated the average effect size using a multilevel mixed effect model.
Using meta-analysis we compared the average effect size between biodiversity metrics
and different taxonomic groups, trophic guilds, continents and studies variables (e.g.,
recovery time, harvesting intensity, distance between samples and distance to nearest
primary forest).The sizes of the effect of selective logging differed among the three
biodiversity metrics, but only species abundance was significant. The effect sizes
strongly differed among taxonomic groups and variables of the sample design, for the
three biodiversity metrics. In general, birds and mammals were, respectively, negatively
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and positively affected by the selective logging. Logging intensity and recovery time
showed higher variation comparing to others sample variables. The recovery time had
positive or negative effect depending on the taxonomic group in question, while logging
intensity affected negatively the three metrics and different taxonomic groups except for
bats. These results can contribute to the understanding of the effects of selective logging
on the fauna of tropical forests.
Key words: selective logging, fauna, vertebrates, effect sixe, meta-analysis, tropical
forest

Introdução

As florestas tropicais têm sido fortemente impactadas por atividades antrópicas que
causam perda de habitat, sua fragmentação e degradação e, com isso, afetam a
biodiversidade e serviços ecossistêmicos [1-4]. Apesar da importância das florestas
primárias para conservação [5], elas tem sido alvo de diversos impactos antrópicos,
como por exemplo, o corte seletivo de madeira. O corte seletivo já afetou grandes
proporções de florestas em todo trópico [6] e, atualmente, devido ao aumento da
demanda por produtos madeireiros [7], > 400 milhões de hectares estão designados para
este mesmo fim [8].
Em função das grandes extensões de terra já comprometidas pelo corte seletivo
e, principalmente, pelo restante de floresta primária que será explorada futuramente [8],
as florestas tropicais afetadas pelo corte seletivo tem se tornado cada vez mais
importantes para os esforços de conservação [9]. Ainda, podemos destacar o fato do
corte seletivo ser apontado como um dos padrões de uso da terra menos prejudiciais
para as comunidades de animais e plantas em florestas tropicais [5]. Adicionalmente, as
áreas de florestas tropicais afetadas pelo corte seletivo conseguem manter a maioria das
funções e serviços ecológicos [9-10]. Por apresentarem tais características, as áreas de
corte seletivo tem se tornado foco de um crescente número de estudos [11]. Em
contraponto ao aumento dos estudos que buscam entender os efeitos do corte seletivo
[12-13], ainda não foi atingido o consenso entre os autores quanto aos efeitos desta
atividade antrópica sobre as espécies e assembleias e das interações ecológicas em
florestas tropicais [9].
Alguns autores sugerem que o corte seletivo pode afetar abundância e riqueza
das espécies nas áreas exploradas tanto de forma positiva quanto negativa [13-19]. A
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falta de consenso sobre seus efeitos ocorre por uma junção de variáveis que podem
influenciar a resposta das espécies e a interpretação dos resultados das pesquisas [11]. A
variação na resposta da fauna e flora pode ser causada por: i) diferentes métricas de
biodiversidade utilizadas [10]; ii) características inerentes e evolutivas das espécies [2021] (ex: espécies especialistas em floresta primária vs. generalistas, peso, guilda
trófica); ou mesmo por iii) diferenças na escolha do desenho amostral dos estudos no
campo [11]. A escolha da escala espacial do estudo [22], matriz onde o estudo foi
realizado [23], estrutura da floresta [24], intensidade do corte [13], manejo aplicado na
área de estudo (exploração de impacto reduzido vs. corte convencional) [12] e tempo de
recuperação decorrido após o fim do distúrbio do corte seletivo [16, 25-27] são
conhecidos por afetar as respostas das espécies.
Outro ponto que dificulta a compreensão dos efeitos do corte seletivo é a falta de
qualidade das informações apresentadas nos estudos [10]. Muitos artigos, por exemplo,
não apresentam informações detalhadas da estrutura da floresta (ex: área basal antes e
depois do distúrbio), dano colateral (ex: intensidade de corte e quantidade de estradas) e
história da área (ex: fogo ou caça anteriores ao estudo). A baixa qualidade das
informações ocorre inclusive na apresentação dos dados, com falta de medidas de
dispersão da média e número de replicações nas áreas amostradas. Essas características
não permitem uma comparabilidade ideal entre os diversos casos, de tal forma que
passam a exigir um grande esforço na padronização dos dados para permitir o
entendimento de uma tendência geral [11].
Com isso, o entendimento dos efeitos da perturbação da floresta associada ao
corte seletivo sobre a fauna permanece insuficiente. Para melhor compreender os
padrões das repostas da fauna sobre efeito do corte seletivo, utilizamos técnicas de
meta-análise, que tratam possíveis vieses de metodologia, para revisar e sintetizar a
literatura publicada sobre variações nas medidas de biodiversidade dos vertebrados em
florestas tropicais. Para alcançar esse objetivo utilizamos três indicadores-chave de
biodiversidade: abundância de espécies individuais (daqui em diante ‘abundância de
espécies’); abundância da assembleia (abundância total) e; riqueza de espécies da
assembleia (somado entre espécies) [28]. Nossas questões principais são: (1) o tamanho
do efeito do corte seletivo é positivo ou negativo sobre as métricas de biodiversidade
dos vertebrados? (2) A resposta ao corte seletivo difere entre os diferentes grupos
taxonômicos? (3) Os resultados sobre os vertebrados diferem conforme os continentes?

74

(4) Existe variação na resposta dos vertebrados quanto à guilda trófica das espécies? (5)
Como a inserção de variáveis do desenho amostral pode afetar o resultado da resposta
da abundância das espécies (tempo de recuperação, intensidade de corte, distância entre
as amostragens, distância para floresta primária mais próxima)?
Material e métodos
Compilação dos estudos
Revisamos a literatura formal sobre corte seletivo focando a fauna das florestas
tropicais. Primeiramente efetuamos uma busca no ISI Web of Knowledge em agosto de
2012 usando os termos “selective logging,” “logging,” ou “timber” junto a “tropical
forest” e “fauna”, “vertebrates,” ou “wildlife”. Encontramos 270 publicações como um
todo, as quais tiveram suas palavras-chave e resumos examinados e filtrados com o
intuito de selecionar todos os estudos que trabalharam com o impacto do corte seletivo
sobre os vertebrados. Utilizamos estudos que avaliaram o efeito do corte seletivo per se
bem como aqueles que consideravam, junto com sua utilização, outras perturbações
antrópicas nas florestas tropicais (ex.: corte raso, monoculturas e incêndios florestais).
Aproveitamos somente os dados apresentados para sítios com corte seletivo. Além
disso, dos artigos previamente filtrados, utilizamos somente os trabalhos que
apresentaram alguma métrica de bidiversidade (ex: abundância relativa, densidade,
número de indivíduos, número de espécies, riqueza de espécies) para as espécies nos
diferentes tratamentos utilizados no estudo. Do total inicial de 270 potenciais artigos
obtidos, somente seis incorporavam esses critérios. Conduzimos outra busca usando as
mesmas palavras-chave no Google Acadêmico e identificamos mais sete trabalhos
relevantes dentro das primeiras 50 exibições de cada busca. Adicionalmente, devido ao
baixo número de artigos selecionados dentro dos critérios estabelecidos, incluímos 17
artigos com base em conhecimento prévio, mas não encontrados durante as buscas. Isso
resultou num total de 30 artigos distribuídos ao longo das florestas tropicais (Figura 1).
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Figura 1. Distribuição geográfica dos estudos que avaliaram o efeito do corte seletivo sobre os
vertebrados. Os círculos vermelhos apresentam tamanho proporcional ao número de estudos em
cada sítio (escala = 1-3 estudos por sítio).

Seguimos algumas convenções para incluir os estudos na meta-análise. Primeiro,
estudos que apresentassem algum índice de abundância e riqueza de espécies (para no
mínimo uma área controle sem ou com baixo nível de atividades antrópicas que
apresentavam os dados de número de replicações e desvio padrão para cada sítio
amostrado) e uma área que sofreu ação do corte seletivo (com os mesmos critérios de
inserção da área controle). Segundo, os estudos que apresentavam o número de unidades
de replicação (ex: transectos, parcelas, pontos de contagem) amostrados. Terceiro,
estudos que apresentavam o desvio padrão das médias apresentadas para as
amostragens. Sempre que necessário calculamos o desvio padrão das médias com os
dados apresentados pelos autores (ex: erro padrão). Esses dados são necessários para o
cálculo do tamanho do efeito, o qual padroniza a diferença das médias para uma mesma
escala [29]. Quando esses dados não eram apresentados nos estudos, mantivemos
contato com os autores solicitando tais informações. Nas análises da abundância das
espécies, caso uma espécies aparecesse em diferentes estudos, nós considerávamos a
informação de cada estudo independente. No caso dos estudos com mais de uma
espécie, cada espécie era considerada independentemente.

Aquisição dos dados
Os estudos foram revisados para a extração dos seguintes dados: 1) medidas de
bidiversidade. Esses dados representam três medidas de biodiversidade ou variáveis
respostas: a) abundância das espécies, b) abundância da assembleia, c) riqueza de
espécies da assembleia. A abundância das espécies foi obtida, por exemplo, por
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estimativas de contagem, densidade e frequência de captura. Calculamos a abundância
da assembleia através dos sítios amostrados, assim como a riqueza de espécies da
assembleia. Para riqueza de espécies da assembleia utilizamos a média do número de
espécies em cada sítio amostrado. Utilizamos essas três medidas, pois estas são
comumente apresentadas como medidas efetivas da biodiversidade [28, 30].
Observamos se o esforço amostral empregado entre os diferentes tratamentos eram
semelhantes. Caso houvesse ampla variação no esforço amostral nos diferentes sítios
utilizamos os valores brutos fornecidos e esforço amostral para calcular a abundância
relativa; 2) localização geográfica (agrupamos dados da América Central e do Sul –
neotrópico e da Oceania e Ásia – Ásia); 3) táxon estudado (mamíferos – pequenos,
médios e grandes mamíferos e primatas, aves, morcegos e anfíbios – répteis e anfíbios);
4) escala de tempo de recuperação (anos entre o término das atividades de extração e a
amostragem dos dados). Para as análises de abundância total e riqueza da assembleia
classificamos o tempo de recuperação pós-distúrbio (classe I - 0 a ≤ 5; II - 6 a ≤ 10; III –
10 a ≤ 20; IV - > 20 anos); 5) métricas de distância: a) entre os sítios amostrados, com
as distâncias (km) mensuradas dos centros das áreas amostradas, b) até a borda de
floresta primária mais próxima (km). Estimamos as métricas de distância com base nos
mapas fornecidos pelos autores ou mesmo nos materiais suplementares. Além disso,
quando essa informação não era apresentada pelo autor utilizamos o Google Earth (GE)
para obter as distâncias mais próximas possíveis da realidade, suportado por mapas da
área de estudo e características chaves da paisagem como rios, estradas, vilas e cidades
que podem claramente ser distinguíveis pelas imagens do GE. Utilizamos sempre a
menor distância para floresta primária para base de dados. Para as análises de riqueza e
abundância da assembleia utilizamos a média das distâncias entre os sítios amostrados;
6) intensidade de extração (ex: número de árvores extraídas por hectare). Quando o
autor apresentava um intervalo de intensidade de corte utilizamos a média da variação
(ex.: 1-4 árvores/ha, média 2,5 árvores/ha). Convertemos as medidas de intensidade de
corte apresentadas em m3/ha para árvores/ha, baseado em fatores de conversão de
publicações do mesmo país [13]. Para estudos que tenham sido explorados em mais de
um ciclo de corte, adotamos a intensidade cumulativa dos ciclos de corte [12]. Para as
análises de riqueza e abundância da assembleia utilizamos a média das intensidades de
corte aplicadas aos sítios amostrados; 7) guilda trófica (carnívoro, frugívoro, onívoro,
nectarívoro, insetívoro, folívoro, herbívoro); e 8) massa corpórea (g). As três últimas
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variáveis foram obtidas nos estudos, e caso não informadas, obtivemos os dados na
literatura publicada ou banco de dados de museus.

Realizamos o pareamento dos dados para cada sítio explorado e não explorado
nos estudos. As médias e desvio padrão das três medidas de biodiversidade utilizadas na
meta-análise foram calculados para cada uma das áreas amostradas nos estudos com
base nos valores apresentados para cada unidade amostral daquele sítio. Caso os dados
de cada unidade amostral dos sítios não fossem informados, consideramos cada sítio
amostrado como uma unidade amostral para o cálculo das médias e desvio padrão.
Incluímos um total de 367, 292, 4841 dados pareados de 25, 24 e 21 estudos nas
análises para abundância total, riqueza e abundância das espécies, respectivamente (ver
informação suplementar para lista completa de publicações).

Cálculo do tamanho do efeito (effect size)
Compilamos as medidas de biodiversidade amostradas para sítios que foram afetadas
pelo corte seletivo e sítios de floresta primária. Usamos a diferença da média
padronizada imparcial Hedges’ g como métrica do tamanho do efeito para a metaanálise. Para cada amostra pareada calculamos o Hedges’ g, que representa a diferença
entre a média padronizada do grupo de floresta primária e do grupo que sofreu distúrbio
de corte seletivo utilizando o desvio padrão agrupado dos dois grupos. Utilizamos este
índice, pois o mesmo é apropriado para estimar a magnitude da diferença entre dois
grupos, neste caso, entre áreas tratamento e controle [31].

á

Onde,
á

á
á
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Utilizamos o fator de conversão J para calcular a métrica com o viés corrigido
g* (g* = Jg), pois a métrica apresenta uma estimativa enviesada do tamanho do efeito
da população. A equação é definida como:

á

Análises do tamanho do efeito e heterogeneidade
Neste estudo objetivamos estimar o tamanho do efeito do corte seletivo de madeira para
três métricas de biodiversidade usando a abordagem de meta-análise. Calculamos a
média do tamanho do efeito usando um modelo multinível de efeito misto (multilevel
mixed-effect model). Para o modelo multinível, atribuímos o peso (w *) para cada
tamanho de efeito como o inverso da soma dos dois componentes de variância w * = 1 /
(w + T2). Onde w é a variância da amostra original para cada estudo (erro no estudo) e
T2 é a variância agrupada do efeito verdadeiro para todos os estudos selecionados
aleatoriamente (variância entre-estudos) [5, 32]. Utilizamos o modelo multinível de
efeito misto, pois avaliamos o efeito do corte seletivo em diferentes espécies e grupos
taxonômicos, coletados por meio de diversas metodologias e por diferentes laboratórios
ou grupos de pesquisa [33]. Além disso, este modelo trata da dependência entre os
resultados observados de um conjunto de estudos (ex: múltiplos grupos de tratamentos
são comparados com um grupo controle comum) [33]. Dessa maneira, consideramos a
correlação entre os tamanhos do efeito estudados e tratamos a não independência dos
efeitos verdadeiros/observados. Definimos o tamanho do efeito como positivo para
comparações onde o índice de biodiversidade foi maior em sítios de floresta primária.
Tamanhos de efeitos positivos indicam um impacto negativo do corte seletivo.
Consideramos o tamanho do efeito fraco, moderado e intenso para valores de 0,20, 0,50,
0,80, respectivamente [33]. Analisamos os dados no pacote metafor [33] com as funções
rma e rma.mv no programa R [34].

Para testar se a média de um conjunto do tamanho do efeito difere
significativamente de zero assumimos a distribuição normal do tamanho do efeito e seus
intervalos de confiança (estatística z [35]). Utilizamos duas abordagens para testar se as
diferentes variáveis preditoras influenciam o tamanho do efeito [36]. Testamos a
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influência das variáveis qualitativas (multinominais) e quantitativas sobre os três índices
de biodiversidade. Escolhemos estas variáveis, pois estas podem influenciar a resposta
das espécies e grupos. Para variáveis contínuas nós testamos se o coeficiente estimado
do modelo foi significativamente diferente de zero. Essa abordagem foi utilizada para
testar o efeito da distância para floresta primária mais próxima e entre sítios amostrados,
tempo de recuperação após o distúrbio (anos), intensidade de corte (árvores/ha) e peso
corpóreo das espécies (g). Para diminuir a variabilidade dos dados cada variável foi
log10 transformada.

Para as variáveis qualitativas comparamos os modelos nulos, os quais somente
incluem os interceptos, com um modelo que inclui as variáveis preditoras que atribui
cada comparação a um nível preditor específico. Comparamos o ajuste de dois modelos
através de REML. Utilizamos esta abordagem para variáveis como (1) grupos
taxonômicos: repteis e anfíbios (a partir daqui anfíbios), aves, mamíferos (médios e
grandes vertebrados, primatas, pequenos mamíferos) e morcegos; (2) guilda trófica:
carnívoro, frugívoro, onívoro, nectarívoro, insetívoro, folívoro, herbívoro; (3)
continentes: Ásia, África, América do Sul e Central; (4) tempo de recuperação após o
distúrbio (classes: I – de 0 a 5, II – 6 a 10; III – 11 a 20 e IV - >20 anos).

Controlamos os efeitos dos desenhos experimentais (diferentes grupos de
pesquisadores e replicação) incluindo a identificação dos estudos e a identidade da área
controle como fatores randômicos (a área controle aninhada no estudo) para abundância
total e riqueza. Para abundância de espécies alteramos o fator randômico pela espécie de
vertebrado. Escolhemos esses efeitos randômicos com base nos menores AICc (Critério
de informação Akaike corrigido para pequenas amostras). Usamos os modelos mais
ajustados para interpretar os resultados.

Validação das técnicas de meta-análise
Para assegurar que as análises não foram afetadas por vieses de publicação analisamos
os pressupostos do modelo e os vieses de publicação observando o Q-Q plot, funnel plot
e teste de simetria. A inspeção visual do Q-Q plot normal e do funnel plot das três
medidas de biodiversidade não indicaram outliers (pontos fora da tendência) no banco
de dados. O teste de simetria para abundância da assembleia e das espécies se
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mostraram simétricos (z = 0,28 , P = 0,78; z = 1,03 , P = 0,30, respectivamente). Os
dados de riqueza apresentaram assimetria do funnel plot (z = -2.34, P = 0.02). Este
padrão encontrado no gráfico pode estar relacionado a outras causas que não ao viés de
publicação (ex: heterogeneidade, baixa qualidade de estudos pequenos, análise
inadequada, escolha errônea da medida de associação, fraude e, ainda, ao acaso [37]).
Como encontramos heterogeneidade significativa entre os estudos nas meta-análises
preliminares, utilizamos uma abordagem de efeitos randômicos com estimativa de
probabilidade máxima verossimilhança restrita (REML), incorporando uma estimativa
de variação entre os estudos nos cálculos do tamanho do efeito. Avaliamos a
heterogeneidade com estatística tau2 e teste Q de Cochran. O índice tau2 pode ser
interpretado como a porcentagem de variabilidade total do conjunto de tamanhos de
efeito devido à variabilidade entre-estudos. Altos valores de tau2 (≥ 1) refletem alto grau
de variância entre estudos, e consequentemente a importância de moderadores no
controle das diferentes técnicas amostrais [31].

Resultados
Ocorrência e magnitude do efeito do corte seletivo
O tamanho do efeito do corte seletivo diferiu entre as três métricas de biodiversidade.
Para os modelos sem efeitos randômicos aninhados somente a abundância das espécies
mostrou-se significativa (diferente de “zero”), com tamanho do efeito de 0,03 (intervalo
de confiança 95%, 0,02 - 0,05). O tamanho do efeito sobre a abundância da assembleia
foi maior (tamanho do efeito = 0,07, 0,0 - 0,14), embora não significativo (P = 0,07).
Para riqueza de espécies o tamanho do efeito não diferiu (Figura 2 A). Quando
inserimos os efeitos randômicos nos modelos randômicos, entretanto, nenhuma das
métricas apresentou resultados significativos (Figura 2 B). Isso pode ser explicado pelo
aumento dos intervalos de confiança devido à combinação dos efeitos. A variação na
extensão e direção na riqueza pode ser explicada pela presença do viés de publicação
[38]. A heterogeneidade do tamanho do efeito de ambos os modelos foi grande e
estatisticamente significativa (Tabela 1). A alta heterogeneidade indica que o tamanho
do efeito variou entre os estudos e, por isso, o uso de moderadores (características das
espécies e estudos) foi necessário.
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Figura 2. Tamanho do efeito (Hedges’ g) e intervalo de confiança de 95% do corte seletivo
sobre a riqueza e abundância da assembleia (Ab total) dos vertebrados e abundância das
espécies (Ab espécie) em florestas tropicais. Tamanho do efeito (Hedges’ g) total e intervalo de
95% baseado em meta-análises. A) modelos sem efeitos randômicos; B) modelos multiníveis
(sítio de comparação (controle) e estudo para abundância total e riqueza e espécie e estudo para
abundância das espécies).

Abundância total da assembleia
Encontramos alta heterogeneidade residual para todas as categorias de moderadores
(Tabela 1). Nenhuma das categorias dos continentes mostrou um tamanho de efeito
significativo. Para grupo taxonômico o tamanho do efeito foi significativamente
prejudicial para aves (0,351; IC: 0,15-0,56), não tendo alteração para o restante dos
grupos (Figura 3). Em relação à classe de tempo de recuperação, os primeiros cinco
anos de recuperação pós-distúrbio foram prejudiciais para abundância da assembleia
(0,3241; IC: 0,758-0,5726). Já no período posterior a 20 anos de recuperação
encontramos uma troca de direção do tamanho do efeito, mostrando-se benéfico para
abundância da assembleia (-1,3079; IC: -1,7661—0,8496) (Figura 3).
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Figura 3. Tamanho do efeito e intervalo de confiança de 95% do corte seletivo sobre a
abundância da assembleia de vertebrados em florestas tropicais. Tamanho do efeito (Hedges’ g)
total e por categoria e intervalo de 95% baseado em meta-análises multiníveis.

Os tamanhos do efeito das variáveis contínuas - distância de floresta primária,
intensidade do corte e tempo de recuperação - foram significativos. Distância de floresta
primária e tempo de recuperação pós-distúrbio tiveram efeito benéfico sobre abundância
da assembleia. Já intensidade de corte mostrou-se prejudicial sobre abundância da
assembleia (Figura 3). Esses resultados podem sofrer alterações de intensidade e direção
quando observamos os diferentes grupos taxonômicos. Para aves, o aumento da
distância para floresta primária mais próxima apresentou efeito prejudicial do corte
seletivo (com menor abundância nas áreas com corte seletivo em relação ao controle)
(marginalmente significativo – P = 0,06), enquanto para mamíferos houve um aumento
da abundância em áreas exploradas em relação à área controle (Figura S2). O mesmo
ocorreu para aves em relação a distância entre as amostragens (Figura S3). Para o tempo
de recuperação pós-distúrbio os grupos taxonômicos aves e anfíbios, e mamíferos
apresentaram direções opostas do tamanho do efeito, sendo que quanto maior o tempo
de recuperação maior a abundância para mamíferos e menores a abundância para aves e
anfíbios. A abundância do grupo dos morcegos não apresentou tamanho do efeito
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significativo (Tabela S1). Para intensidade de corte, todos os grupos taxonômicos
(exceto morcegos) apresentaram relação prejudicial ao efeito do corte. Quanto maior a
intensidade de corte, menor a abundância nas áreas exploradas (Figura S5, Tabela S1).

Riqueza da assembleia
O tamanho do efeito total sobre a riqueza da assembleia apresentou alta heterogeneidade
(Tabela 1), mesmo não apresentando tamanho do efeito diferente de zero (Figura 4). A
alta heterogeneidade indica um possível efeito de outras variáveis preditoras
(moderadores). Encontramos um tamanho do efeito benéfico para a África (-0,7243; IC:
-1,1171—0,3315), sendo não significativos para os outros continentes. Para os grupos
taxonômicos o tamanho do efeito sobre riqueza foi benéfico para anfíbios e prejudicial
para aves (Figura 4). Para as categorias de tempo de recuperação, a classe de tempo II
(6-10 anos) apresentou resultado benéfico para o tamanho do efeito da riqueza (Figura
4).

Figura 4. Tamanho do efeito e intervalo de confiança de 95% do corte seletivo sobre a riqueza
da assembleia de vertebrados em florestas tropicais. Tamanho do efeito (Hedges’ g) total e por
categoria e intervalo de 95% baseado em meta-análises multiníveis.
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Tabela 1. Métrica de biodiversidade, moderadores e subitens, tamanho do efeito (ES) e intervalo de confiança mínimo (ICmin) e máximo (ICmax) a 95%, número de dados pareados
(N), valor de p para cada categoria (moderador) e subitem (P), variância entre-estudos (tau2/sigma), porcentagem de variação entre a área controle e com corte seletivo (%),
heterogeneidade do modelo (Q), heterogeneidade residual entre as categorias (QE) e valor de p para a heterogeneidade do modelo (dados totais) e residual (com moderadores) (Qp).

Métrica

Moderador

abundância total
tempo

grupo

Subitem

Icmin

total

0.0508

-0.1137

0.2153

361

0.5451

0.2588

29.5375

tempo I

0.3242

0.0758

0.5726

93

0.0105

0.3912

47.8754

785.832

<0.001

tempo II

0.0348

-0.2194

0.289

123

0.7883

tempo III

0.179

-0.0769

0.4348

134

0.1703

tempo IV

-1.3079

-1.7661

-0.8496

11

<.0001

0.0547

-0.1774

0.2868

82

0.6442

0.2274

25.5332

743.215

<0.001

morcegos

-0.2139

-0.6949

0.2672

11

0.3835

mamíferos

-0.0878

-0.2483

0.0728

172

0.284

0.351

0.1456

0.5564

96

0.0008

-0.1193

-0.5171

0.2784

30

0.5565

0.2708

31.1013

806.374

<0.001

Ásia

0.1045

-0.1408

0.3497

302

0.4037

AS_AC

0.0704

-0.2605

0.4013

29

0.6767

log_FP

-0.2231

-0.4098

-0.0364

342

0.0192

0.2315

26.0489

726.862

<0.001

log_amostragem

0.166

-0.0188

0.3508

343

0.0783

0.2648

30.317

774.327

<0.001

log_intensidade

0.4453

0.2013

0.6893

347

0.0003

0.2964

34.5008

757.895

<0.001

-0.4084

-0.5493

-0.2676

361

<.0001

0.4199

52.1809

870.5

<0.001

total

-0.071

-0.2583

0.1163

283

0.4573

0.1719

18.7559

tempo I

0.0677

-0.1478

0.2831

74

0.5381

0.1781

19.4945

-0.2991

-0.5215

-0.0767

96

0.0084

anfíbios

aves
Continente

Variáveis
contínuas

África

log_tempo
riqueza
tempo

tempo II

Icmax

N

P

tau2/sigma

ES

%

Q

QE

846.743

Qp
<0.001

408.288

<0.001
376.892

<0.001
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grupo

tempo III

0.0336

-0.1854

0.2525

104

0.7639

tempo IV

-0.4617

-1.0701

0.1466

9

0.1369

anfíbios

-0.7484

-1.2013

-0.2955

13

0.0012

morcegos

0.1535

-0.2326

0.5395

10

0.4359

mamíferos

-0.0208

-0.0744

0.0328

160

0.4476

0.2103

0.1401

0.2806

100

<.0001

-0.7243

-1.1171

-0.3315

24

0.0003

0.049

-0.1004

0.1984

234

0.5204

AS_AC

0.0771

-0.1927

0.3469

25

0.5755

log_FP

-0.0708

-0.2952

0.1535

263

log_amostragem

0.0557

-0.1039

0.2152

log_intensidade

0.695

0.4149

-0.0528

total

0.1002

10.5392

381.005

<0.001

0.109

11.5162

385.403

<0.001

0.5361

0.1298

13.8601

373.14

<0.001

265

0.4942

0.1095

11.572

374.196

<0.001

0.9751

269

<.0001

0.3296

39.0412

376.689

<0.001

-0.1982

0.0926

283

0.4766

0.153

16.5325

408.981

<0.001

0.0272

-0.0153

0.0697

4798

0.2091

0.1062

tempo I

0.0606

0.0161

0.1051

2853

0.0077

0.109

6825.6

< .0001

tempo II

-0.0908

-0.1519

-0.0298

937

0.0035

tempo III

0.0225

-0.0387

0.0838

894

0.4712

tempo IV

-0.5849

-0.861

-0.3087

114

<.0001

anfíbios

0.2013

-0.0057

0.4082

316

0.0566

0.1066

6884.57

< .0001

morcegos

0.0282

-0.0801

0.1366

291

0.6095

mamíferos

0.0453

-0.0555

0.1461

1649

0.3785

0.01

-0.0437

0.0638

2542

0.7141

África

0.0483

-0.1008

0.1973

341

0.5255

0.1061

6886.76

< .0001

Ásia

0.1016

0.0074

0.1957

2051

0.0345

aves
Continente

África
Ásia

Variáveis
contínuas

log_tempo
abundância por espécie
tempo

grupo

aves
Continente

6892.55

< .0001
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habitat
variáveis
contínuas

AS_AC

0.0037

-0.0465

0.0539

2406

0.8851

especialista

0.1386

0.0144

0.2628

721

0.0287

generalista

-0.0832

-0.1882

0.0218

1111

0.1204

-0.062

-0.1956

0.0717

2336

log_amostragem

-0.0501

-0.1147

0.0144

log_intensidade

0.1521

0.0863

-0.0204
0.0109

log_FP

log_tempo
log_peso

0.1273

2632.33

< .0001

0.3635

0.1047

3289.93

< .0001

2607

0.128

0.1143

3683.78

< .0001

0.2179

4465

<.0001

0.1108

6603.92

< .0001

-0.0662

0.0254

4798

0.3821

0.1079

6899.74

< .0001

-0.0098

0.0316

3960

0.3016

0.0981

5805.66

< .0001
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Quanto às variáveis contínuas, somente a intensidade de corte foi significativa
para riqueza da assembleia (Tabela 1, Figura 4). Observamos variação na resposta dos
grupos taxonômicos para os diferentes moderadores que, inicialmente, não mostraram
potencial para influenciar os vertebrados (Tabela S1, Figura S6). Dentre os grupos
taxonômicos a variação mais marcante foi no tempo de recuperação (Figura S10) o qual
apresentou direções opostas para aves e mamíferos (Tabela S1, Figura S9). Para
mamíferos o tamanho do efeito dos primeiros cinco anos foram prejudiciais, com perda
de espécies nas áreas com corte seletivo, alternando para o benéfico num segundo
momento (entre 6 e 10 anos de recuperação). Observando o tempo de forma contínua,
contudo, esta variável mostrou-se benéfica para esse grupo (Tabela S1). Para aves, com
um maior tempo de recuperação (variável contínua) observamos um menor número de
espécies nas áreas exploradas se comparadas as áreas controle. O tempo III (entre 11 e
20 anos), entretanto, foi o único período com valor prejudicial significativo para aves.
Para anfíbios o tempo no formato de classe (I, II e IV) mostrou um maior número de
espécies nas áreas com corte seletivo, enquanto a variável contínua não foi significativa
(Tabela S1).
Abundância das espécies
A abundância das espécies seguiu quase o mesmo padrão da abundância da assembleia
para o tempo de recuperação. Nos primeiros cinco anos houve uma diminuição na
abundância das espécies, em contraponto a um aumento significativo no período
posterior (6 -10 anos) e depois do vigésimo ano nas áreas exploradas (Figura 5). Ainda,
observamos que as espécies da Ásia foram mais suscetíveis aos efeitos do corte seletivo
(Figura 5). O mesmo resultado encontrado para o grupo dos anfíbios (marginalmente
significativo). A única variável contínua que afetou a resposta da abundância das
espécies é a intensidade de corte, onde maior a intensidade, menor a abundância das
espécies. Não foi verificada variação para as diferentes guildas tróficas e peso corpóreo
da abundância das espécies como um todo.
Encontramos variação na resposta de organismos especialistas e generalistas.
Observamos o tamanho do efeito prejudicial para as espécies especializadas em floresta
primária, com menor abundância dessas espécies em áreas que sofreram com atividades
de corte seletivo. O tamanho do efeito destas espécies foi de 0,1386 (IC: 0,01440,2628). As respostas dessas duas categorias de espécies variaram ainda quanto ao
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tempo de recuperação e peso corpóreo. As espécies especialistas apresentaram uma
diminuição na abundância ao longo do tempo de recuperação, enquanto as generalistas
aparentemente não mostraram alteração (Figura 6C). Quanto ao peso corpóreo, espécies
especialistas mais pesadas apresentaram maior impacto do corte seletivo em relação as
generalistas (Figura 6E).

Figura 5. Tamanho do efeito e intervalo de confiança de 95% do corte seletivo sobre a
abundância das espécies de vertebrados em florestas tropicais. Tamanho do efeito (Hedges’ g)
total e por categoria e intervalo de 95% baseado em meta-análises multiníveis.

A resposta dos moderadores variou de acordo com cada grupo taxonômico
(Tabela S1). A intensidade do corte foi a única variável contínua com o mesmo efeito
para aves e mamíferos. Já o tempo de recuperação e para a abundância da assembleia
foram em sentido oposto para esses dois grupos taxonômicos (benéfico para mamíferos
e prejudicial para aves).
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A

C

B

D

E

Figura 6. Influência do log da distância da floresta primária (A), log da distância entre
amostragens (B), log do tempo de recuperação (C), log da intensidade do corte (D) e log do
peso (E) sobre abundância de espécies especialistas (vermelho) e generalistas (azul) de
vertebrados. Tamanho do efeito (Hedges’ g) e intervalo de 95% baseado em meta-análises
multiníveis.

Discussão
Entender os padrões dos efeitos do corte seletivo sobre a fauna e flora tornou-se
essencial para direcionar futuros esforços de manejo e conservação das florestas
tropicais [10, 23]. Encontramos, em concordância com outros estudos, que as respostas
das assembleias e espécies variam amplamente dependendo do grupo taxonômico,
métricas de biodiversidade, desenho experimental do estudo e características espécie
específicas [12-13, 20, 39, presente estudo]. A alta heterogeneidade encontrada nos
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modelos randômicos suporta a informação que outras variáveis podem interagir
juntamente com o tamanho do efeito do corte seletivo. Essas interações são
responsáveis pelas variações nas respostas de abundância e riqueza da fauna em
florestas tropicais. Além disso, como já destacado por outros autores [10-11], estudos
sobre corte seletivo possuem variações consideráveis na metodologia. Essas variações
incluem diferentes tempos de recuperação entre a amostragem e o fim do distúrbio do
corte seletivo, variação da composição original das florestas primárias e exploradas,
replicação da amostragem, grupos taxonômicos estudados, intensidade de corte, entre
outras variáveis que influenciam as respostas das espécies e interpretação dos
resultados. Essas diferenças afetam a comparação entre esses estudos impossibilitando
alcançar uma conclusão mais acertada. Adicionalmente, muitos artigos não informam os
dados brutos necessários para essas avaliações mais amplas e acuradas, como metaanálises. Isso se mostra especialmente verdade para os anfíbios e morcegos, os quais
apresentam, de forma geral, o menor conjunto de dados publicados. Destacamos a
necessidade dos autores apresentarem um conjunto de dados completos nos artigos
publicados.
Neste estudo utilizamos uma abordagem de meta-análise com efeitos
randômicos aninhados para sanar algumas dessas variações metodológicas. Inserimos
aninhamento entre a fonte de literatura (ex: trabalhos do mesmo grupo de pesquisadores
ou resultados do mesmo artigo) e as áreas de comparação entre tratamento e controle
(ex: múltiplos grupos de tratamentos são comparados com uma mesma área controle)
[33]. Para os tamanhos dos efeitos da abundância por espécies levamos em consideração
as diferenças das espécies individualmente. A importância da utilização dessas variáveis
pode ser observada na Figura 1. A variação na amplitude dos tamanhos dos efeitos para
as três métricas de biodiversidade evidenciam a importância da utilização desses efeitos
randômicos na captura da variabilidade real dos dados. Estudos que não utilizaram este
tipo de abordagem apresentam tamanhos de efeito com intervalos de confiança menores
(ex: [10, 13]) e possivelmente subestimam os efeitos do corte seletivo [10].
Recentes tentativas para entender os padrões dos efeitos do corte seletivo
utilizam somente uma métrica de biodiversidade, como riqueza [10, 13] ou abundância
da assembleia [12]. Neste estudo observamos variações nas respostas dos vertebrados
dependendo da métrica utilizada, corroborando estudos que observaram a mesma
resposta avaliando o efeito de diversos usos da terra e a efetividade de áreas protegidas
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na conservação da diversidade biológica [5, 28]. Isso evidencia a importância de avaliar
todas as possíveis métricas de biodiversidade para entender o padrão dos efeitos.
Dentre as três métricas, riqueza foi a que apresentou variações mais marcantes
para

algumas

variáveis

moderadoras.

O

tamanho

do

efeito

mostrou-se

significativamente negativo para o continente Africano. Esse resultado é suportado
principalmente pela elevação da riqueza dos mamíferos (especialmente médios e
grandes mamíferos) na África (Tabela S2). Outro estudo avaliando a riqueza de
espécies, por outro lado, sugeriu que a fauna neotropical é mais sensível aos efeitos do
corte seletivo [13]. Nosso resultado apresenta a mesma tendência (embora não
significativa), possivelmente porque só obtivemos dados de tamanho do efeito de
pequenos mamíferos para os neotrópicos. Esse grupo taxonômico tende a ser
beneficiado por alterações no habitat [40]. Esse resultado ainda destaca a ausência de
trabalhos com dados utilizáveis em meta-análise para as regiões da América Central e
do Sul para mamíferos (médio e grande porte) e na África para aves. Para abundância da
assembleia a variável continente parece não influenciar fortemente a resposta do
tamanho do efeito, mesmo havendo alta heterogeneidade na resposta entre os três
continentes (Tabela 1). Para abundância de espécies a Ásia apresenta um tamanho de
efeito prejudicial e para riqueza, a África mostra um tamanho do efeito benéfico. Essas
diferenças no tamanho do efeito em relação aos continentes podem estar relacionadas a
variações na intensidade do corte [10] e práticas de manejo [12], bem como a
características estruturais e biológicas das florestas (ex: composição, biomassa e
produtividade primária).
Os tamanhos dos efeitos dos quatro grupos taxonômicos também apresentam
grande variação se analisados pela riqueza. Encontramos tamanhos de efeitos
significativos para aves e anfíbios. O aumento das espécies de anfíbios pode ser
observado também em estudos realizados nos Neotrópicos e África [40-42]. Esse
resultado pode estar relacionado à variação na composição e incremento de espécies
tolerantes aos distúrbios e diminuição possível de espécies de floresta primária [43-44].
Outro fator apontado por gerar variações na resposta dos anfíbios é o tipo de floresta
onde o estudo foi realizado. Espécies que habitam florestas semi-descíduas, as quais
sofrem com condições climáticas adversas, são mais suscetíveis [41]. O tempo de
recuperação após o distúrbio também apresenta forte influência na resposta da riqueza
das espécies de anfíbios, apresentando maior riqueza no tempo logo posterior ao
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distúrbio [43, este estudo]. Os resultados da abundância de espécies para este grupo
apresentam uma diminuição marginalmente significativa nas áreas exploradas, sendo
mais evidente entre seis e dez anos de recuperação da floresta.
Para aves encontramos que o tamanho do efeito é prejudicial tanto para riqueza
quanto para abundância da assembleia, mas não para abundância das espécies. Esse
resultado está de acordo com alguns estudos [45-48], mas diverge de outros que
sugerem que o corte seletivo não altera estas métricas de biodiversidade [49-52] e
outros mais que atribuem um aumento de diversidade e riqueza em áreas com influência
do corte seletivo [53-55]. Essa variação pode estar relacionada à variação da matriz
adjacente às áreas exploradas e a variação na estrutura composição da floresta e
consequente sucessão da floresta explorada [49, 50, 56]. Ainda, pode estar relacionada
intimamente aos requerimentos ecológicos das espécies [57]. Muitos artigos destacam a
suscetibilidade de espécies especialistas em habitats de floresta primária, especialmente
de aves insetívoras, como insetívoras terrestres e sallying [45, 47, 49, 58], as quais
normalmente ocorrem em baixa densidade em florestas tropicais [59]. Espécies com
nichos tróficos restritos (com uma dieta altamente especialista) seriam mais vulneráveis
ao corte seletivo [60]. Recentes estudos que utilizaram técnicas de isótopos sugerem que
pode ocorrer ainda uma alteração na organização trófica dentro da mesma guilda [60].
Assim, estudos que avaliam somente variação nas guildas tróficas podem não estar
capturando alterações funcionais de interação e posicionamento das espécies, o que
pode limitar nosso entendimento da resposta das espécies [21].
Ainda, os grupos taxonômicos são influenciados de diferentes formas em relação
a algumas variáveis do desenho experimental dos estudos. Intensidade do corte, dentre
as variáveis contínuas, é a única que apresenta tamanhos de efeitos significativos para
todas as métricas de diversidade. A intensidade desta variável mostra-se como um fator
de moderado a altamente prejudicial para riqueza e abundância total (0,45 e 0,70,
respectivamente) e fraco para abundância das espécies (0,15). Um estudo recente
sugeriu a intensidade de corte como a variável contínua com maior influência sobre a
resposta da riqueza de espécies [13]. Segundo esse estudo mais de metade das espécies
seriam perdidas com uma alta intensidade de corte (63 m3/ha). A força dessa variável é
também bastante influente sobre abundância das espécies mesmo sobre influência da
exploração de impacto reduzido (EIR) [12]. Nosso estudo reforça ainda mais o poder de
influência da intensidade de corte sobre a resposta dos vertebrados ao corte seletivo.
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Distância de floresta primária mais próxima e tempo de recuperação após o
distúrbio mostraram-se significativos para abundância da assembleia. O aumento da
abundância da assembleia em áreas mais distantes da floresta primária é suportado pelos
dados de mamíferos e anfíbios. O aumento da abundância de espécies generalistas e
com baixa restrição alimentar em áreas exploradas distantes da floresta primária, pode
explicar esse resultado para os mamíferos, já que não observamos aumento na riqueza
destas áreas. Essa variável, entretanto, não foi apontada como tendo efeito prejudicial
sobre a resposta de diferentes tipos de distúrbio nos trópicos [5]. O tempo de
recuperação tem efeito positivo sobre abundância da assembleia. Esses dados são
suportados pela intensidade do aumento na abundância dos mamíferos, a qual é mais
importante que o efeito prejudicial do tempo de recuperação para aves e anfíbios. O
aumento da abundância ao longo do tempo foi confirmado para um estudo de longo
prazo para primatas da África [15]. Em contraponto a esse resultado, as abundâncias dos
civets e mousedeer na Ásia declinaram com 2, 5 e 12 anos de recuperação [61-62].
Outro estudo avaliando a média da taxa de captura por armadilha fotográfica não
encontrou variação entre os mamíferos entre 2 e 13 anos de recuperação posterior ao
distúrbio [50]. Apesar deste tipo de metodologia não amostrar acuradamente espécies
arborícolas por exemplo. Já para aves o tempo de recuperação não auxilia a recuperação
de riqueza e abundância de espécies e assembleia. Esse resultado corrobora estudos
realizados nos neotrópicos [48, 56]. Na África, mesmo após 23 anos após o distúrbio a
riqueza de aves na floresta explorada não estava completamente recuperada [54].
Nossos dados sugerem que essa diminuição é mais marcante entre 11 e 20 anos,
diferindo do encontrado em Gana, onde este período foi entre 5 e 10 anos [55]. Na
Malásia os pica-paus não atingem métricas semelhantes à floresta primária mesmo
depois dos 10 anos [63]. Devemos considerar ainda que a maioria dos estudos avalia
somente as respostas dos vertebrados sobre um pequeno prazo de recuperação após o
distúrbio [5]. Isso pode influenciar as respostas das métricas de biodiversidade e
interpretação dos resultados. Mais dados com amplo tempo de recuperação posterior ao
distúrbio são necessários para um melhor entendimento sobre a resposta das métricas de
biodiversidade.
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Conclusões
O corte seletivo, mesmo com sua enorme expansão ao longo dos trópicos, é apontado
como o uso da terra de menor impacto sobre fauna e flora. Nosso estudo sugere que o
tamanho do efeito do corte seletivo não afeta os vertebrados como um todo. Contudo,
encontramos padrões do tamanho do efeito na resposta dos grupos taxonômicos de
vertebrados e de variáveis como métrica de biodiversidade utilizada no estudo e
desenho amostral selecionado. Logo, sugerimos que os padrões encontrados neste
estudo possam ser utilizados para a seleção de variáveis e interpretação dos resultados
de futuros estudos para avaliar o efeito do corte seletivo sobre a fauna tropical. Esse
estudo pretende auxiliar a compreensão do efeito desta ampla atividade antrópica sobre
a fauna tropical.
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Informações de Apoio
A

C

B

D

Figura S1. Influência das variáveis contínuas na abundância da assembleia de vertebrados. A)
distância da floresta primária; B) log da distância entre as amostragens (km); C) tempo de
recuperação (anos); D) intensidade de corte (árvores/ha). Tamanho do efeito (Hedges’ g) e
intervalo de 95% baseado em meta-análises multiníveis.
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Figura S2. Influência da distância da floresta primária (km) na abundância da assembleia de
vertebrados. A) mamíferos; B) morcegos; C) aves; D) anfíbios. Tamanho do efeito (Hedges’ g)
e intervalo de 95% baseado em meta-análises multiníveis.
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Figura S3. Influência do log da distância entre as amostragens (km) na abundância da
assembleia de vertebrados. A) mamíferos; B) morcegos; C) aves; D) anfíbios. Tamanho do
efeito (Hedges’ g) e intervalo de 95% baseado em meta-análises multiníveis.
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Figura S4. Influência do tempo de recuperação (anos) na abundância da assembleia de
vertebrados. A) mamíferos; B) morcegos; C) aves; D) anfíbios. Tamanho do efeito (Hedges’ g)
e intervalo de 95% baseado em meta-análises multiníveis.
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Figura S5. Influência do log da intensidade do corte (árvores/ha) na abundância da assembleia
de vertebrados. A) mamíferos; B) morcegos; C) aves; D) anfíbios. Tamanho do efeito (Hedges’
g) e intervalo de 95% baseado em meta-análises multiníveis.
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Figura S6. Influência das variáveis contínuas (log transformadas - log10) na riqueza de
vertebrados. A) distância da floresta primária; B) distância entre as amostragens (km); C) tempo
de recuperação (anos); D) intensidade de corte (árvores/ha). Tamanho do efeito (Hedges’ g) e
intervalo de 95% baseado em meta-análises multiníveis.
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Figura S7. Influência da distância da floresta primária (km) na riqueza de vertebrados. A)
mamíferos; B) aves; C) anfíbios. Tamanho do efeito (Hedges’ g) e intervalo de 95% baseado em
meta-análises multiníveis.
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Figura S8. Influência do log da distância entre as amostragens (km) na riqueza de vertebrados.
A) mamíferos; B) morcegos; C) aves; D) anfíbios. Tamanho do efeito (Hedges’ g) e intervalo de
95% baseado em meta-análises multiníveis.
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Figura S9. Influência do tempo de recuperação (anos) na riqueza de vertebrados. A) mamíferos;
B) morcegos; C) aves; D) anfíbios. Tamanho do efeito (Hedges’ g) e intervalo de 95% baseado
em meta-análises multiníveis.
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Figura S10. Influência da intensidade do corte (árvores/ha) na riqueza de vertebrados. A)
mamíferos; B) morcegos; C) aves. Tamanho do efeito (Hedges’ g) e intervalo de 95% baseado
em meta-análises multiníveis.
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Fig S11. Influência das variáveis contínuas (log transformadas - log10) na abundância de
espécies de vertebrados. A) distância da floresta primária; B) distância entre as amostragens
(km); C) tempo de recuperação (anos); D) intensidade de corte (árvores/ha); E) peso corpóreo.
Tamanho do efeito (Hedges’ g) e intervalo de 95% baseado em meta-análises multiníveis.
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Fig S12. Influência das variáveis contínuas (log transformadas - log10) na abundância de
espécies de mamíferos. A) distância da floresta primária; B) distância entre as amostragens
(km); C) tempo de recuperação (anos); D) intensidade de corte (árvores/ha); E) peso corpóreo.
Tamanho do efeito (Hedges’ g) e intervalo de 95% baseado em meta-análises multiníveis.
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Fig S13. Influência das variáveis contínuas (log transformadas - log10) na abundância de
espécies de aves. A) distância da floresta primária; B) distância entre as amostragens (km); C)
tempo de recuperação (anos); D) intensidade de corte (árvores/ha); E) peso corpóreo. Tamanho
do efeito (Hedges’ g) e intervalo de 95% baseado em meta-análises multiníveis.
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Fig S14. Influência das variáveis contínuas (log transformadas - log10) na abundância de
espécies de anfíbios. A) distância da floresta primária; B) distância entre as amostragens (km);
C) tempo de recuperação (anos); D) intensidade de corte (árvores/ha); E) peso corpóreo.
Tamanho do efeito (Hedges’ g) e intervalo de 95% baseado em meta-análises multiníveis.
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Fig S15. Influência das variáveis contínuas (log transformadas - log10) na abundância de
espécies de morcegos. A) distância da floresta primária; B) distância entre as amostragens (km);
C) tempo de recuperação (anos); D) intensidade de corte (árvores/ha); E) peso corpóreo.
Tamanho do efeito (Hedges’ g) e intervalo de 95% baseado em meta-análises multiníveis.
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Tabela S1. Métrica de biodiversidade para cada grupo taxonômico separadamente, moderadores e subitens, tamanho do efeito (ES) e intervalo de confiança
mínimo (ICmin) e máximo (ICmax) a 95%, número de dados pareados (N), valor de p para cada categoria (moderador) e subitem (P), variância entre-estudos
(tau2/sigma), porcentagem de variação entre a área controle e com corte seletivo (%), heterogeneidade do modelo (Q), heterogeneidade residual entre as
categorias (QE) e valor de p para a heterogeneidade do modelo (dados totais) e residual (com moderadores) (Qp).

Métrica

Grupo

riqueza

mamíferos

Moderador

Subitem

total
tempo

Continente

Variáveis contínuas

Icmax

N

P

tau2/sigma

-0.0565

0.0296

160

0.5400

0.0678

tempo I

0.5149

0.3528

0.6770

30

<0.001

0.0825

tempo II

-0.2440

-0.3559

-0.1321

33

<0.001

0.0825

tempo III

-0.0755

-0.1854

0.0345

35

0.1784

0.0825

tempo IV

-1.0135

-2.5213

0.4943

2

0.1877

0.0825

África

-0.6928

-1.2229

-0.1627

11

0.0104

0.0593

Ásia

-0.0063

-0.0436

0.0311

148

0.7427

0.0593

AS e AC

-1.6162

-3.9236

0.6911

1

0.1698

0.0593

0.0077

-0.0825

0.0980

153

0.8670

log_amostragem

-0.0111

-0.0620

0.0398

154

log_intensidade

0.4590

0.1131

0.8049

-0.6006

-0.8217

0.1599

log_FP

Q

QE

186.12

Qp

0.0696
54.79

<0.001

176.57

0.1359

0.0594

175.02

0.0973

0.6692

0.0620

177.09

0.0888

156

0.0093

0.1171

181.85

0.0691

-0.3795

160

<.0001

0.2154

181.88

0.1032

-0.1562

0.4760

10

0.3214

0.0134

-0.6314

-1.9788

0.7160

8

0.3584

0.0379

5.48

0.6020

log_amostragem

-0.0645

-0.2548

0.1258

10

0.5066

0.0620

6.83

0.6550

log_intensidade

0.2672

-0.2854

0.8198

10

0.3432

0.0144

7.10

0.6263

log_tempo

0.0898

-0.6270

0.8066

10

0.8061

0.0236

6.03

0.7370

log_FP

total
Variáveis contínuas

Icmin

-0.0135

log_tempo
morcegos

ES

5.96

0.7439
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aves

total
tempo

Continente

Variáveis contínuas

anfíbios
tempo

Variáveis contínuas

0.2755

-0.1134

0.6644

100

0.1650

0.0678

tempo I

-0.0495

-0.4030

0.3040

30

0.7837

0.2445

tempo II

0.2241

-0.1552

0.6033

33

0.2468

0.2445

tempo III

0.8323

0.4578

1.2068

35

<.0001

0.2445

tempo IV

-0.0471

-1.5428

1.4486

2

0.9508

0.2445

África

-0.3173

-2.5849

1.9502

1

0.7839

0.4951

Ásia

0.4464

-0.2185

1.1113

85

0.1882

0.4951

AS e AC

0.2759

-0.4187

0.9704

14

0.4363

0.4951

log_FP

0.0015

-0.3919

0.3950

89

0.9939

log_amostragem

0.2881

0.2874

0.2888

97

log_intensidade

1.1496

0.6755

1.6237

log_tempo

0.9205

0.6298

1.2112

total

-0.7416

-1.0997

-0.3834

tempo I

-1.7119

-2.6477

tempo II

-0.9462

-1.7994

tempo III

-0.3723

tempo IV
log_FP

mamíferos

126.75

0.0194

174.06

< .0001

0.1988

161.12

<0.001

<.0001

0.1652

175.07

<0.001

94

<.0001

0.6573

153.61

<0.001

100

<.0001

0.3973

155.94

0.0002

13

<.0001

0

-0.7760

3

0.0003

0

-0.0930

3

0.0297

0

-1.2033

0.4587

3

0.3799

0

-0.5185

-1.0295

-0.0076

4

0.0467

0

11.99

0.4464
6.15

0.7248

0.8121

-2.7584

1.1943

13

0.4380

0.4205

21.12

0.0486

-0.2455

-0.8531

0.3621

4

0.4284

0.1432

4.23

0.2381

log_intensidade

-2.0060

-3.0588

-0.9533

9

0.0002

0

8.24

0.4100

0.1312

-0.5650

0.8273

13

0.7119

0.8121

18.94

0.0900

-0.0849

-0.2278

0.0581

172

0.2446

0.0678

<0.001

0.2657

total
tempo

<0.001

log_amostragem
log_tempo
abundância total

176.93

tempo I

0.4851

0.2705

0.6997

38

tempo II

-0.2780

-0.4716

-0.0843

61

0.0049

tempo III

-0.1019

-0.2930

0.0892

68

0.2958

451.04

<0.001
353.21

<0.001
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Continente

Variáveis contínuas

morcegos
Variáveis contínuas

aves
tempo

Continente

Variáveis contínuas

tempo IV

-1.4405

-1.9138

-0.9673

5

<0.001

África

-0.2437

-0.6775

0.1901

17

0.2709

Ásia

-0.0627

-0.2261

0.1008

154

0.4522

AS e AC

-0.2985

-2.4840

1.8871

1

0.7890

log_FP

-0.5244

-0.7977

-0.2511

165

log_amostragem

-0.0545

-0.2147

0.1056

log_intensidade

0.5973

0.2297

log_tempo

-0.7887

total

0.2323

450.50

0.0359

0.0002

0.3321

443.42

<0.001

166

0.5044

0.2298

442.07

<0.001

0.9650

162

0.0015

0.3207

371.45

<0.001

-0.9743

-0.6031

172

<.0001

0.4512

427.20

<0.001

-0.2194

-0.7112

0.2723

11

0.3818

0.1326

0.6193

-2.1653

3.4038

8

0.6629

0.3175

9.61

0.2117

log_amostragem

-0.5420

-1.6451

0.5612

11

0.3356

0.1096

9.88

0.4509

log_intensidade

-0.4061

-1.2813

0.4690

11

0.3630

0.1347

9.86

0.4528

log_tempo

-0.3399

-1.1192

0.4394

11

0.3926

0.1132

10.37

0.4085

total

0.4262

-0.0861

0.9384

96

0.1030

0.5353

tempo I

0.3056

-0.1650

0.7762

29

0.2031

0.4013

tempo II

0.2110

-0.2710

0.6930

32

0.3910

0.4013

tempo III

0.7995

0.3017

1.2974

33

0.0016

0.4013

tempo IV

0.4207

-1.1815

2.0230

2

0.6068

0.4013

África

0.6242

-1.8065

3.0549

1

0.6147

0.6657

Ásia

0.4795

-0.5785

1.5376

78

0.3744

0.6657

AS e AC

0.4130

-0.2825

1.1086

17

0.2444

0.6657

log_FP

0.4310

-0.0104

0.8723

87

0.0557

log_amostragem

0.4980

0.0942

0.9018

93

log_intensidade

1.0675

0.4437

1.6913

95

log_FP

9.92

0.4477

184.78

<0.001
165.59

<0.001

182.77

<0.001

0.3313

164.38

<0.001

0.0156

0.3443

164.55

<0.001

0.0008

0.7219

205.26

<0.001
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anfíbios
tempo

Variáveis contínuas

abundância espécie

mamíferos
tempo

Continente

log_tempo

0.3227

0.0085

0.6370

96

0.0441

0.3598

total

0.0487

0.0482

0.0493

82

<.0001

0.1799

tempo I

0.0545

-0.1487

0.2576

18

0.5991

0.1721

tempo II

0.2088

0.0617

0.3559

28

0.0054

0.1721

tempo III

-0.0827

-0.2062

0.0408

33

0.1893

0.1721

tempo IV

0.4842

-0.7914

1.7599

3

0.4569

0.1721

-0.1315

-0.1318

-0.1313

82

<.0001

log_amostragem

0.0632

0.0629

0.0634

73

log_intensidade

0.1103

0.1072

0.1133

log_tempo

0.0594

0.0591

total

0.0452

tempo I

97.47

<0.001

0.1025
88.71

0.1912

0.1803

97.03

0.1082

<.0001

0.2049

89.15

0.0833

79

<.0001

0.1838

95.60

0.0857

0.0596

82

<.0001

0.1801

97.79

0.0986

-0.0482

0.1386

1649

0.3426

0.0881 2636.39

0.2481

0.1489

0.3472

364

<.0001

0.0771

2506.99

<0.001

tempo II

0.0014

-0.0930

0.0958

661

0.9767

tempo III

0.0867

-0.0088

0.1822

609

0.0753

tempo IV

-0.9069

-1.1945

-0.6192

15

<.0001

África

-0.2927

-0.5944

0.0090

36

0.0572

0.0756

2597.34

0.0359

0.0958

-0.0001

0.1917

1563

0.0501

AS e AC

-0.1377

-0.4554

0.1801

50

0.3958

log_FP

-0.1390

-0.4277

0.1496

54

0.3452

0.1358

192.28

<0.001

log_amostragem

-0.0844

-0.2456

0.0768

104

0.3049

0.0992

216.48

<0.001

log_intensidade

0.2743

0.1588

0.3897

1624

<.0001

0.0685

2419.90

<0.001

-0.1820

-0.2485

-0.1154

1649

<.0001

0.1216

2638.55

<0.001

0.0102

-0.0135

0.0340

1648

0.3978

0.0892

2636.61

<0.001

log_FP

Ásia

Variáveis contínuas

169.59

log_tempo
log_peso

<0.001
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morcegos
tempo

Variáveis contínuas

aves
tempo

Continente

Variáveis contínuas

anfíbios
tempo

total

0.0270

-0.0739

0.1279

291

0.6001

tempo I

0.0337

-0.0685

0.1360

253

0.5180

tempo II

-0.1714

-0.4963

0.1535

18

0.3012

tempo IV

0.1623

-0.2476

0.5722

20

0.4377

log_FP

-0.1085

-0.4532

0.2361

253

log_amostragem

-0.0688

-0.2843

0.1467

log_intensidade

0.0640

-0.1079

log_tempo

0.0014

log_peso
total

362.26
0.0856

0.0025
359.45

0.0026

0.5372

334.60

0.0004

291

0.5314

362.36

0.0025

0.2359

291

0.4655

0.0873

362.08

0.0025

-0.2205

0.2233

291

0.9901

0.0856

362.54

0.0024

0.0640

-0.0235

0.1515

135

0.1516

0.0892

145.57

0.2333

0.0105

-0.0421

0.0632

2542

0.6949

0.1007 3336.88

tempo I

-0.0090

-0.0630

0.0451

2160

0.7447

0.1003

3233.91

<0.001

tempo II

-0.1224

-0.2466

0.0017

158

0.0533

tempo III

0.3355

0.2158

0.4552

181

<.0001

tempo IV

0.0539

-0.2673

0.3751

43

0.7422

-0.0030

-0.2598

0.2539

59

0.9819

0.1007

3319.71

<0.001

Ásia

0.1085

-0.0719

0.2889

418

0.2384

AS e AC

0.0016

-0.0547

0.0580

2065

0.9548

log_FP

-0.0218

-0.2115

0.1678

1993

0.8215

0.1105

2756.37

<0.001

log_amostragem

-0.1199

-0.2104

-0.0294

2036

0.0094

0.1087

2756.37

<0.001

log_intensidade

0.0949

0.0084

0.1814

2483

0.0315

0.1036

3283.94

<0.001

log_tempo

0.1708

0.0968

0.2448

2542

<.0001

0.0992

3292.12

<0.001

log_peso

0.0050

-0.0380

0.0482

2105

0.8220

0.1092

2925.76

<0.001

total

0.2149

-0.1277

0.5574

316

0.2189

0.3601

tempo I

0.0545

-0.1487

0.2576

76

0.5991

0.4075

África

<0.001

549.04

<0.001
528.65

<0.001
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Continente

Variáveis contínuas

tempo II

0.2088

0.0617

0.3559

100

0.0054

tempo III

-0.0827

-0.2062

0.0408

104

0.1893

tempo IV

0.4842

-0.7914

1.7599

36

0.4569

África

0.2291

-0.1430

0.6011

276

0.2276

Ásia

0.0664

-1.1690

1.3018

70

0.9161

log_FP

0.0935

-0.2690

0.4559

36

log_amostragem

0.0992

-0.0830

0.2814

log_intensidade

-0.0279

-0.5619

log_tempo

-0.1083
0.0156

log_peso

0.3941

547.70

< .0001

0.6133

0

17.29

0.9947

176

0.2860

0.3152

314.46

< .0001

0.5062

280

0.5794

0.9185

533.34

< .0001

-0.2872

0.0707

316

0.2357

0.4360

551.40

< .0001

-0.0101

0.0412

72

0.2337

0

87.08

0.09
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Tabela S2. Estudos utilizados na meta-análise (Referência), métrica de biodiversidade utilizada
e grupo taxonômico de cada estudo. As métricas utilizadas são: sp = abundância de espécies; ab
= abundância da assembleia; riq = riqueza de espécies.
Referência

Métrica
Utilizada

Grupo taxonômico

[43]

sp, ab, riq

anfíbio

[64]

sp, ab, riq

mamíferos

[65]

sp, ab, riq

morcego

[45]

Riq

aves

[66]

sp, ab, riq

mamíferos

[56]

sp, ab, riq

aves

[61]

Sp

mamíferos

[62]

sp, ab

mamíferos

[25]

Riq

aves

[67]

sp, ab, riq

mamíferos

[68]

Riq

anfíbio

[69]

sp, ab, riq

mamíferos

[70]

sp, ab

mamíferos

[71]

ab, riq

mamíferos

[72]

ab, riq

mamíferos

[41]

sp, ab, riq

anfíbio

[49]

sp, ab, riq

aves

[73]

sp, ab, riq

morcego

[74]

sp, ab, riq

morcego

[50]

sp, ab, riq

anfíbio, aves, mamíferos

[75]

ab, riq

aves

[21]

sp, ab

mamíferos

[63]

ab, riq

aves

[47]

Ab

aves

[76]

ab, riq

aves

[77]

sp, ab, riq

mamíferos

[78]
[79]

Sp
sp, ab, riq

mamíferos
aves

[80]

sp, ab, riq

aves

[52]

sp, ab, riq

aves
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Abstract
Standard line-transect census techniques were deployed to generate a checklist and
quantify the abundance of medium and large-bodied vertebrate species in forest areas of
eastern Amazonia with and without a history of reduced-impact logging (EIR). Three
areas were allocated a total of 1196.9 km of line-transect census effort. Sampling was
conducted from April to June 2012 and from April to August 2013, and detected 29
forest vertebrate species considered in this study belonging to 15 orders, 20 families and
28 genera. Additionally, eight species were recorded outside census walks through
direct and indirect observations. Of this total, six species are considered vulnerable
according to IUCN (Ateles paniscus, Myrmecophaga tridactyla, Priodontes maximus,
Tapirus terrestris, Tayassu peccary, Chelonoidis denticulata). Observed species
richness ranged from 21 to 24 species in logged and unlogged areas, and encounter rates
along transects were highly variable between treatments. However, the relative
abundance of species per transect did not differ between transects in logged and
unlogged forests. Of the species detected during censuses, only three showed different
relative abundance between the two treatments (Saguinus midas, Tinamus spp. and
Dasyprocta leporina). Our results show that the effect size of EIR forest management
was a relatively unimportant determinant of population abundance for most medium and
large vertebrates over the time period of the survey.
Keywords: fauna, forest management, tropical rainforest, mammals, birds.
Resumo
Técnicas padronizadas de censo por transectos lineares foram empregadas para gerar
uma lista e quantificar a abundância de espécies de vertebrados de médio e grande porte
em áreas de floresta na Amazônia oriental, com e sem uma história de exploração de
impacto reduzido (EIR). Três áreas foram amostradas com um esforço total de 1.196,9
km de censo ao longo de transectos lineares. A amostragem foi realizada de abril-junho
de 2012 e de abril-agosto de 2013, e detectou 29 espécies florestais de vertebrados
consideradas neste estudo pertencentes a 15 ordens, 20 famílias e 28 gêneros.
Adicionalmente, oito espécies foram registradas fora dos censos ao longo dos transectos
por meio de observações diretas e indiretas. Desse total, seis espécies são consideradas
vulneráveis de acordo com a IUCN (Ateles paniscus, Myrmecophaga tridactyla,
Priodontes maximus, Tapirus terrestris, Tayassu pecari, Chelonoidis denticulata). A
riqueza das espécies observada variou de 21 a 24 espécies em áreas com e sem corte
seletivo, e as taxas de encontro ao longo dos transectos foram bastante variáveis entre os
tratamentos. No entanto, a abundância relativa das espécies por transecto não diferiu
entre florestas não exploradas e exploradas. Das espécies detectadas durante o censo,
apenas três apresentaram diferentes abundâncias relativas entre os dois tratamentos
(Saguinus midas, Tinamus spp. e Dasyprocta leporina). Nossos resultados mostram que
os efeitos do manejo florestal EIR não foram relativamente determinantes na
abundância populacional para a maioria dos vertebrados de médio e grande porte.
Palavras–chave: fauna, manejo florestal, exploração de impacto reduzido, floresta
tropical, mamíferos, aves
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Introdução
Vertebrados de médio e grande porte são essenciais para a conservação e manutenção
da atual estrutura e composição das florestas tropicais (Wright et al. 2007, Terborgh et
al. 2008, Gutierrez-Granados et al. 2010, Beck et al. 2013). Por exemplo, a maioria das
árvores da Amazônia é dispersada por vertebrados florestais. No escudo das Guianas,
por exemplo, os frugívoros são dispersores > 94% das espécies de plantas (Peres & van
Roosmalen 2002). Levantamentos que avaliem o impacto de qualquer distúrbio
antrópico florestal sobre essa comunidade são fundamentais para o entendimento da
biodiversidade e processos ecológicos, bem como para o planejamento de estratégias de
manejo e conservação das florestas e animais (Willis et al. 2007).
No entanto, apesar da importância dos vertebrados de médio e grande porte,
ainda existem grandes lacunas de conhecimento sobre essas espécies (Paglia & Fonseca
2009). Na Amazônia, a falta de conhecimento se deve parcialmente pela ampla extensão
geográfica e dificuldade de acesso a grandes áreas florestais, o que dificulta a realização
das pesquisas em grande parte da bacia. Apesar da inacessibilidade de certas áreas,
somente no período de 1988-2010, mais de 9.5% de floresta primária ao longo da
Amazônia brasileira foram desmatados ou seriamente degrada (INPE 2014) por diversas
atividades antrópicas incluindo desmatamento, incêndios florestais, e fragmentação
(Fearnside 2005, Michalski et al. 2008, Peres et al. 2010). Para minimizar esse impacto,
cerca de ~ 90 milhões de hectares da área total da Amazônia está alocada em Unidades
de Conservação de Uso Sustentável (UCUS) (Peres 2011). Essas áreas protegidas visam
o uso racional dos recursos naturais, além de manter a biodiversidade e os demais
atributos ecológicos (Brasil, 2000). A extração de madeira é, portanto, uma atividade
econômica fundamental para alcançar o objetivo, muitas vezes com a difícil condição de
conciliar as receitas financeiramente viáveis de uso da terra e conservação da floresta
dentro das UCUS.
Embora controverso, o corte seletivo tem sido apontado como um dos padrões
de uso da terra menos prejudiciais para as comunidades de animais e plantas em
florestas tropicais (Johns 1991, Grove 2002, Meijaard & Sheil 2008, Gibson et al. 2011,
Kudavidanage et al. 2012). Esta atividade pode afetar a floresta e seus organismos
alterando a composição e estrutura da floresta original (Peres et al. 2010). As mudanças
observadas incluem alterações na quantidade de serrapilheira, folhas, flores e na
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eliminação de árvores frutíferas importantes para alimentação da fauna frugívora (Johns
1988, Uhl & Vieira 1989, Johns 1992, Chapman et al. 2000). Ainda, pode ocorrer uma
homogeneização da paisagem após a perturbação do corte (Kitching et al. 2013),
potencialmente degradando habitats disponíveis para a fauna de vertebrados. Estudos
realizados nos trópicos sobre o impacto do corte seletivo em relação à biodiversidade
das florestas são afetados por inúmeros problemas metodológicos (Laufer et al. 2013).
Idealmente, nas avaliações efetivas dos impactos do corte seletivo há a necessidade de
conhecer a estrutura e composição da floresta e da fauna nas fases pré e pós-exploração
(Johns 1986, Kohler et al. 2002, Potts 2011, Samejima et al. 2012). Isso impede vieses
espaciais, pseudo-replicação, ou avaliações intrínsecas falhas dos efeitos do corte
seletivo sobre a fauna, pois retém a distribuição a original e composição de espécies
residentes entre os tratamentos (Peres et al. 2010).
Os danos potenciais do corte seletivo sobre a fauna podem ser reduzidos com o
uso de técnicas de manejo que minimizem o efeito das perturbações, tais como a
exploração de impacto reduzido (Putz et al. 2008). Esta técnica consiste em ações de
planejamento e de manejo que procuram minimizar os impactos diretos e indiretos das
atividades de extração madeireira e para manter processos ecossistêmicos e a
viabilidade econômica e ambiental da atividade (Barreto et al. 1998, Putz et al. 2008).
EIR apresentam tipicamente menor intensidade de corte que outras formas de extração
de madeira e estudos mostram menores taxas de danos colaterais que aqueles causados
pela técnica convencional mecanizada. EIR causa menores taxas de perda de espécies
(Whitman et al. 1998, Azevedo-Ramos et al. 2006, Samejima et al. 2012), redução da
quantidade de fraturas no dossel, redução de danos colaterais (Uhl & Vieira 1989,
Bicknell & Peres 2010) e menor probabilidade de incêndios florestais posteriores ao
corte (Nepstad et al. 1999).
O conhecimento dos efeitos da perturbação associados à exploração de impacto
reduzido permanece extremamente pobre sobre a fauna, particularmente em vertebrados
de médio e grande porte. O objetivo deste estudo foi utilizar técnicas padronizadas de
censo de fauna para inventariar a fauna de vertebrados de médio e grande porte a fim de
promover tanto uma lista de espécies quanto estimar a riqueza e abundância relativa da
população de vertebrados em florestas da Amazônia oriental em uma paisagem de
florestas primárias e com EIR. Para isso comparamos dados obtidos em três diferentes
áreas: uma sem corte seletivo, outra com 2-3 anos após a perturbação da exploração de
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impacto reduzido e a terceira com uma abordagem pré e pós-perturbação (um ano
posterior ao corte seletivo). Nós previmos que os padrões de abundância das espécies de
vertebrados florestais, assim como da composição de espécies permaneceriam
inalterados. Essa previsão pôde ser esperada devido a paisagem bem conservada, a
proximidade de floresta não explorada, e ao manejo florestal aplicado sobre as florestas
(EIR). No entanto, esperávamos detectar a influência de EIR sobre a abundância de pelo
menos algumas espécies, particularmente sobre a abundância das espécies especialistas
em floresta primária, devido ao seu requerimento ecológico de florestas não
perturbadas.
Metodologia
1. Área de estudo
O estudo foi realizado na bacia do Rio Jari, nordeste do Pará, leste da Amazônia
brasileira, dentro de uma vasta propriedade da Jari Florestal (daqui para frente,
paisagem Jari) (00°27’00” – 01°30’00” S, 51°40’00” – 53°20’00” W; Figura 1), a qual
apresenta certificação florestal da “Forest Stewardship Council” (FSC). A empresa
gerencia uma área de aproximadamente 1.260.000 ha na região de transição entre a
Planície Amazônica e o Planalto das Guianas (Souza 2009). Entre 1960 a 1990,
aproximadamente 10% de floresta primária convertida para plantio de árvores exóticas
de crescimento (Barlow et al. 2010). Atualmente é caracterizada por um mosaico de
plantações de Eucalyptus (~ 45.000 ha), floresta secundária com 20 a 25 anos de
abandono (> 50.000 ha) (Barlow et al. 2007), e uma grande área de floresta primária (~
1 milhão ha) com baixos níveis de distúrbios antrópicos (Barlow et al. 2007, Gardner et
al. 2007, Parry et al. 2007). A vegetação predominante da paisagem Jari estudada é de
Floresta Ombrófila Densa de Terras baixas Submontana e Montana, vegetação com
influência fluvial (Matas de Igapó), Floresta Ombrófila Aberta de Terras Baixas
Submontana com cipós e Submontana com palmeiras (Souza 2009). A dominância
arbórea (25 a 50 m de altura) é contínua (Souza 2009) e a espécie emergente dominante
no dossel é o comercialmente valioso Angelim-vermelho (Dinizia excelsa Ducke).
A pluviosidade média anual é de 2.115 mm, com temperatura média aproximada
de 26C (22° - 34º C) (Ribeiro et al. 2008, Souza 2009). Os três meses mais secos do
ano apresentam precipitação inferior a 60 mm (RADAM 1974). Os solos em sua grande
maioria consistem de latossolos amarelos, cambissolos e argissolos com suas diversas

129

unidades de mapeamento. Os solos sob florestas de terra firme variam quanto aos teores
de areia, argila e silte, e à maior ou menor presença de cascalho (Souza 2009).

Figura 1. Localização dos três sítios onde os vertebrados de médio e grande porte foram
estudados no município de Almeirim, PA, Brasil. As áreas em cinza indicam as áreas
selecionadas para o estudo, Controle, POA-07 (PRE e POS) e POA-06. A área verde indica a
Reserva Legal (RL) dentro da paisagem Jari estudada e a área achurada, sobreposta a RL, é a
área total destinada à exploração de impacto reduzido. Desta, somente a área ao sul do POA-06
foi explorada anteriormente a realização do estudo (< 6 anos).

2. Áreas amostradas
Amostramos três Planos Operacionais Anuais (POA) durante o estudo (Figura 1). As
áreas são contíguas e abrangem > 450 km2. Amostramos duas áreas antes da
intervenção do corte seletivo, área controle (POA-08) e POA-07

PRÉ.

Essas áreas têm

sido expostas a baixos níveis de intervenção antrópica (ex: caça de subsistência e baixa
densidade de estradas não pavimentadas). No POA-07, duas estradas antigas de acesso à
área (> 20 anos) foram complementadas com 8 km de estradas recentes de corte seletivo
(> 2 anos) construídas para as atividades do manejo. A área controle apresentava
aproximadamente 20 km de antigas estradas (> 25 anos) construídas pela empresa para
inventários florestais da área. As outras duas áreas foram amostradas depois da
atividade de exploração de impacto reduzido, POA-07PÓS (manejada em 2012) e POA06 (manejada em 2010-2011). Os POA-07 e 08 eram circundados ao norte por áreas de
cultivo de árvores exóticas (plantações de Eucalyptus) e florestas secundárias (> 20
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anos). A parte sul do POA-06 (> 2 km) apresentava uma região com distúrbios de EIR
realizados entre os anos de 2006 a 2008. O restante do entorno das áreas amostradas
estavam circundados por uma vasta matriz de floresta primária. Todas as áreas
apresentaram baixa ou inexistente intensidade de atividades de caça. Durante todo o
período de oito meses de trabalho de campo avistamos menos que dez sinais de
quaisquer atividades de caça presentes ou passadas (rastros de veículos, armadilhas de
caça, encontros diretos com caçadores, barulho de tiros).
POA-07 e POA-06 foram manejados seguindo a técnica de exploração de
impacto reduzido. Essa técnica consiste em minimizar o impacto da exploração
madeireira por meio do planejamento das vias de acesso e transporte do produto,
inventário 100% da área que será manejada, seleção de árvores individuais para corte
(DAP > 50 cm), direcionamento da queda, entre outras ações para minimizar os danos
colaterais do manejo. A intensidade de corte máxima permitida para estas áreas foi de 34 árvores.ha-1 (ou 30 m3 de madeira por ha), semelhante às demais realizadas na
Amazônia (Uhl & Vieira 1989). A intensidade mínima de corte aplicada nas áreas
amostradas variou de acordo com a distribuição espacial das espécies de maior valor
comercial e de características abióticas da região (ex: topografia e drenagem). Esta
intensidade de corte e os danos colaterais resultantes equivalem a uma redução de
16,9% na área basal da floresta em comparação com a área basal da floresta não
explorada usado como um controle (J. Laufer, dados não publicados).
3. Amostragem dos vertebrados
Realizamos duas seções de amostragem dos vertebrados ao longo do período de dois
anos. O primeiro entre abril e junho de 2012, onde amostramos o POA-07 antes da
intervenção do corte seletivo (POA-07PRE). O segundo, entre abril e agosto de 2013,
amostramos uma área sem intervenção do corte seletivo e outras duas com um e 2-3
anos pós-corte, respectivamente (POA-Controle, POA-07 POS e POA-06). Evitamos
amostrar qualquer sítio durante os meses de Julho-Dezembro, quando normalmente
ocorrem as atividades do corte seletivo nas áreas. Utilizamos a técnica de censo ao
longo de transectos lineares ajustadas para as condições locais (Peres & Cunha 2011)
para amostragem dos vertebrados de médio e grande porte diurnos (> 250 g). O censo
foi realizado por observadores com no mínimo três anos de experiência no
monitoramento de fauna neotropical. Amostramos 1.196,9 km de transectos lineares nos
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dois tratamentos, não manejados, POA07-PRE e POA-Controle (não manejada - NM, a
partir daqui), e manejados POA-07POS e POA-06 (manejada - M, a partir daqui). Em
cada área foram abertos entre quatro e seis transectos lineares de 3,2 a 4,5 km de
comprimento, marcados a cada 50m e mapeados usando um GPS (Tabela1). Alocamos
todos os transectos com distância de no mínimo 1 km (1-1,9 km, média = 1,2 km, SD =
± 0,2) entre eles para manter a independência espacial. Cada transecto foi percorrido no
mínimo sete vezes no período da manhã e entre 3-7 vezes no período da tarde.
Realizamos a rotação dos observadores dentro de cada tratamento para minimizar
possíveis vieses de amostragem.
Seguimos o protocolo sugerido por Peres & Cunha (2011) para a amostragem
dos vertebrados de médio e grande porte maiores de 250g. Percorremos os transectos
com velocidade média de 1,25 km.h-1 (Buckland et al. 2010a, b), o que permite utilizar
tanto a percepção auditiva como observação visual de todos os estratos da floresta
(Peres & Cunha 2011). Realizamos paradas rápidas sistemáticas menores que 1 min
aproximadamente a cada 100m ao longo dos transectos para aumentar a possibilidade de
detecção auditiva. O censo ocorreu no período da manhã, entre 6:00 e 11:00 AM e no
período da tarde das 13:30 a 16:30 PM. O período de amostragem variou de acordo com
a dificuldade logística de cada área e condição climática. Os censos foram
interrompidos em períodos com chuva intensa, pois a detecção auditiva é prejudicada e
os animais ficam menos ativos (Peres 1999).
Durante os censos registramos informações das condições tempo, hora, espécies
do tempo e distância ao longo do transecto da detecção. Para as espécies de tinamídeos
(Crypturellus spp. e Tinamus spp., respectivamente), agrupamos os dados por gênero,
devido a difícil identificação dessas espécies durante o censo (Bicknell & Peres 2010).
Para obter dados de presença/ausência de vertebrados utilizamos observações diretas e
indiretas (rastro, fezes, pelos e tocas) obtidas ao longo dos transectos, bem como ao
longo das áreas amostradas. Esses dados auxiliares foram obtidos durante os períodos
de abertura dos transectos e de deslocamento a pé entre os mesmos.
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Tabela 1. Esforço amostral ao longo dos diferentes transectos lineares nas florestas manejadas e
não manejadas, comprimento dos transectos lineares (km), distância total percorrida no censo
(km) e taxa de encontro de todas as espécies de vertebrados (detecções visuais e acústica a cada
10 km percorridos) para cada transecto/tratamento.
Áreas não manejadas
POA-07PRÉ

Transecto
T1
T2
T3
T4
T5
T6
TOTAL

Comprimento Total
(km)
(km)
4,1
4,2
4,0
3,2
4,1
3,4
22,9

51,4
49,8
40,0
37,8
53,0
44,2
276,2

Controle
Taxa de
encontro
11,7
13,1
14,3
15,1
11,9
9,5
12,4

Transecto

Comprimento
(km)

Total
(km)

Taxa de
encontro

T1
T2
T3
T4

3,9
3,9
4,0
3,2

75,0
65,9
69,1
66,6

14,1
13,5
23,7
15,9

15,0

276,5

16,8

TOTAL

Áreas manejadas
POA-07PÓS

Transecto
T1
T2
T3
T4
T5
T6
TOTAL

Comprimento Total
(km)
(km)
4,1
4,2
4,0
3,2
4,1
3,4
22,9

55,9
58,1
54,5
43,6
57,1
47,6
316,6

POA-06PÓS
Taxa de
encontro
13,8
7,7
9,9
15,3
12,1
13,9
11,9

Transecto
T1
T2
T3
T4
T5
T6
TOTAL

Comprimento
(km)

Total
(km)

Taxa de
encontro

3,8
4,5
3,8
4,5
3,8
4,5
24,8

52,5
63,0
62,3
57,4
49,0
43,4
327,6

10,5
11,0
9,5
8,9
11,4
14,1
10,7

4. Análise de dados
Utilizamos curvas de rarefação da riqueza de espécies por transecto percorrido para
analisar se o esforço amostral cumulativo utilizado nas diferentes áreas foi
representativo para a comunidade de vertebrados de médio e grande porte, nos quais
todas as detecções visuais e acústicas foram combinadas. Analisamos os dados nos
pacotes vegan (Oksanen et al. 2013) e indicspecies (De Cáceres & Jansen, 2014) com a
função specaccum e multipatt, respectivamente, no programa R (R Development Core
Team 2013). Aplicamos ANOVAs com as distâncias perpendiculares das detecções
(visual e acústica) para verificar se houve variação na detectabilidade entre os dois
tratamentos (Endo et al. 2010). Utilizamos o limiar de significância formal, P > 0,05,
para aceitar a hipótese nula de que há diferença significativa entre os tratamentos.
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Combinamos os dados de observações visuais e acústicas para calcular a
abundância relativa dos animais (detecções a cada 10 km percorridos nos transectos
lineares). Excluímos das estimativas de abundância relativa todas as distâncias
perpendiculares (DP) > 50 m dos transectos para minimizar possíveis vieses de
detectabilidade (Michalski & Peres 2007). Não utilizamos o índice de densidade da
população devido ao baixo número de detecções (N < 30) para a maioria das espécies
(Buckland et al. 2010b). Utilizamos um teste não paramétrico, teste de Mann–Whitney,
para testar a diferença entre os tratamentos (área manejada e não manejada).
Consideramos os transectos de cada POA como amostras independentes devido à
distância de no mínimo 1 km entre eles. Aplicamos também uma análise de indicadores
para entender quais as espécies diferem em abundância entre áreas de corte seletivo e
controle (De Cáceres & Legendre 2009). Para isso empregamos a frequência relativa de
cada espécie no índice de valor do indicador entre as florestas controle e com corte
seletivo.
Resultados
Considerando todos os censos dos transectos lineares, registramos 29 espécies de
vertebrados de médio e grande porte pertencentes a 20 famílias e 15 ordens durante o
censo ao longo dos transectos. Adicionalmente, registramos oito espécies por meio de
observações diretas e indiretas realizadas extra-censo (Tabela 2). Do total de espécies,
seis são consideradas vulneráveis pela União Internacional para a Conservação da
Natureza (IUCN) (Tabela 2). Obtivemos, ao todo, 1.537 detecções (visuais e acústicas)
para os anos de 2012 (POA-07PRE) e 2013 (áreas restantes), 809 foram detectadas nas
áreas não manejadas e 728 nas manejadas. A taxa total de encontro ao longo dos
transectos das áreas não manejadas foi significativamente maior que das manejadas
(U10,12 = 90, P = 0,05). A média da taxa de detecções a cada 10 km percorridos nas áreas
não manejadas foi de 14,27 (DP = ± 3,80) e nas manejadas de 11,48 (DP = ± 2,33)
(Tabela 1). As ANOVAs não mostraram variação na detectabilidade lateral total de
todas as espécies detectadas entre as quatro áreas amostradas (P = 0,056-0,881, média ±
DP = 0,499 ± 0,270). As curvas de acumulação de espécies das quatro áreas mostram
que o esforço empregado foi suficiente para amostrar a comunidade de vertebrados de
médio e grande porte da paisagem Jari (Figura 2).
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Figura 2. Curva de acumulação da riqueza de espécie dos vertebrados de médio e grande porte
dos quatro sítios estudados mostrando a 95% (cinza). As quatro áreas amostradas atingiram a
assíntota.

A riqueza total de espécies detectada nas áreas NM e M foi semelhante, variando
entre 21 a 24 espécies. Esta variação foi maior (10 – 19 espécies) se considerarmos os
transectos dentro dos dois tratamentos (NM e M). A riqueza dos transectos foi menor
nas áreas não manejadas que nas manejadas, mas não significativamente diferente
(U10,12 = 40,5, P = 0,20). A área não manejada apresentou uma média de 14,4 espécies
(DP = ± 2,6) detectadas a cada 10 km percorridos, enquanto a área manejada obteve
média de 15,8 espécies (DP = ± 1,48). Observamos somente uma espécie exclusiva das
áreas NM, o primata Sagui-de-mãos-douradas (S. sciureus), enquanto Tatu-peba (E.
sexcinctus) foi detectada apenas em áreas manejadas, mas nenhuma dessas espécies
pode ser considerada especialista de florestas manejadas ou não manejadas. A análise de
indicador revelou associação do padrão de distribuição de quatro espécies (Ara spp. (P
= 0,001), Dasyprocta leporina (P = 0,006), Pecari tajacu (P = 0,022) e Eira barbara (P
= 0,028)) com áreas manejadas. Por outro lado, não encontramos nenhuma espécie que
tenha sido significativamente associada com áreas não manejadas.
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A abundância relativa das espécies por transecto não diferiu entre áreas NM e M
(U144,190 = 14744,5, P = 0,19) (Figura 3). A média da abundância foi de 0,99 (± 1,02) e
0,73 (± 0,65) detecções.10 km-1, respectivamente. As cinco espécies com maior
abundância relativa para as áreas NM e M foram as mesmas (exceto para POA-06).
Essas incluem um primata de pequeno porte (Saguinus midas) e quatro aves: Tucano
(Ramphastos tucanus), Nambus (Tinamus spp.), Papagaio (Amazona ochrocephala) e
Jacu (Penelope marail). A diferença no POA-06 é atribuída a presença do macacoaranha (Ateles paniscus), com a quarta maior abundância relativa (1,0 detecções.10 km1

) neste sítio.

Três espécies apresentaram abundância relativa significativamente diferente entre os
dois tratamentos. Sagui-de-mãos-douradas (S. midas) apresentou uma abundância maior
em áreas não manejadas comparado às manejadas (U10,12 = 100, P = 0,00). A média foi
de 2,3 (± 1,1) e 1,0 (± 0,7) detecções.10 km-1, respectivamente. O mesmo padrão foi
observado para os nambus (Tinamus spp.), onde a abundância relativa deste grupo de
espécies foi 62% menor nas áreas manejadas em comparação as não manejadas (U10,12 =
108, P = 0,00). Cutia (D. leporina) foi a única espécie que apresentou abundância
relativa maior em áreas manejadas (U10,12 = 26,5, P = 0,03), com média de 0,14 (± 0,25)
e 0,41 (± 0,31) para não manejadas e manejadas, respectivamente. Além disso, essa
espécie foi detectada em 11 dos 12 transectos das áreas manejadas, mas em somente três
dos 10 transectos das áreas não manejadas.
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Tabela 2. Tipo de detecção das espécies de vertebrados de médio e grande porte registradas ao
longo dos diferentes tratamentos. D = observações acústicas e visuais; I = observações indiretas
(rastro, fezes, pelos e tocas). NM e M correspondem a abundância relativa (detecções a cada 10
km percorridos) das espécies nos dois dos tratamentos. * observação realizada extra-censo.

Grupo

Espécie

POA
07
PRÉ

Aves

Ara spp.

x

Harpia harpyja (Linnaeus, 1758)

x

Psophia crepitans (Linnaeus, 1758)

x

x

X

Penelope marail (Müller, 1776)

x

x

X

Crax alector (Linnaeus, 1766)

x

x

Tinamus spp.

x

Ramphastos tucanus (Linnaeus, 1758)
Amazona ochrocephala (Gmelin,1788)
Primatas

D

0,02

x

D

0,22 0,12

x

D

1,70 1,43

X

x

D

0,58 0,42

x

X

x

D

2,88 1,82

x

x

X

x

D

1,94 1,46

x

x

X

x

D

1,32 0,95

Ibycter americanus (Boddaert, 1783)

x

x

X

x

D

0,20 0,06

Alouatta macconnelli (Elliot, 1910)

x*

x

x

X

x

D

0,58 0,50

x

x

X

x

D

0,69 0,73

Pithecia pithecia (Linnaeus, 1766)

x

X

x

D

0,07 0,06

Saguinus midas (Linnaeus, 1758)

x

X

x

D

2,50 1,06

D

0,02

Sapajus apella (Linnaeus, 1758)
Pecari tajacu (Linnaeus, 1758)
Tayassu pecari (Link, 1795)

V

x
x

x

x

X

x

D

0,45 0,68

x

x

X

x

D, I

0,16 0,06

x

x

X

x

D, I

0,13 0,30

x

I

Mazama americana (Erxleben, 1777)

x

x

X

x

D, I

0,11 0,23

Mazama gouazoubira (Fischer, 1814)

x

x

X

x

D, I

0,18 0,30

x

X

x

D

0,02 0,06

Myoprocta exilis (Wagler, 1831)
Sciurus aestuans (Linnaeus, 1766)

x

x

X

x

D

0,22 0,19

Dasyprocta leporina (Linnaeus, 1758)

x

x

X

x

D, I

0,20 0,39

Cuniculus paca (Linnaeus, 1766)

x

X

x

I

x

x

D

0,04 0,02

x

x

D

0,07 0,02

D, I

0,04 0,02

Myrmecophaga tridactyla (Linnaeus, 1758) V
Tamandua tetradactyla (Linnaeus, 1758)

x

Cabassous unicinctus (Linnaeus, 1758)

x

X

Euphractus sexcinctus (Linnaeus, 1758)
Dasypus kappleri (Krauss, 1862)
Priodontes maximus (Kerr, 1792)

x
x

V

Carnívoros Eira barbara (Linnaeus, 1758)

x

x
x*

x

D

X

x

I

X

x

D

x*

Leopardus spp.

x*

x

x*

x*

I

Panthera onca (Linnaeus, 1758)

x*

x*

x*

x*

D, I

Puma concolor (Linnaeus, 1771)

x*

x*

x*

x*

x

x*

D, I

x*

x*

D

Platemys platycephala (Schneider, 1792)
Espécies consideradas vulneráveis pela IUCN.

0,02

I

Puma yagouaroundi (Geoffroy, 1803)

Quelôneos Chelonoidis denticulata (Linnaeus, 1766) V

V

x

V

Ungulados Tapirus terrestris (Linnaeus, 1758) V

Cingulata

X

M

0,29 0,31

Saimiri sciureus (Linnaeus, 1758)

Pilosa

x

POA Tipo de
06 detecção NM
D

Ateles paniscus (Linnaeus, 1758)

Roedores

Controle

POA
07
PÓS

0,04 0,14

D
0,02

I
0,02
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Figura 3. Variação da abundância relativa (detecções.10 km-1 percorridos) das principais
espécies detectadas nos dois tratamentos florestais (preto – floresta não manejada; cinza –
floresta manejada)

Discussão
A extração de madeira em florestas da Amazônia detém um enorme potencial de
crescimento tanto em termos de extensão espacial e lucratividade (FAO 2010, Shearman
et al. 2012), e este é muitas vezes considerado um uso da terra relativamente benigno
em termos de respostas da biodiversidade (Gibson et al. 2011). Apesar da importância
nos neotrópicos, os estudos realizados são insuficientes para entender o efeito desta
atividade sobre os vertebrados de médio e grande porte (Laufer et al. 2013). Além disso,
existe uma enorme variação dos resultados dos estudos quanto ao impacto positivo ou
negativo desta atividade sobre as espécies. Por exemplo, estudos conduzidos em
florestas similares da Guiana Francesa mostraram resultados opostos para tendências de
abundância para dois grupos de espécies (Psophia crepitans e Tinamous) (Thiollay
1997, Bicknell & Peres 2010). Como previmos, este estudo sugere que o corte seletivo
não afetou fortemente a comunidade de vertebrados de médio e grande porte, exceto
pela resposta de poucas espécies. Esses resultados mostram-se coerentes com outros
estudos realizados para avaliar a perturbação de EIR em florestas tropicais (Matthews &
Matthews 2002, Azevedo-Ramos et al. 2006, Stokes et al. 2010). No entanto, a falta de
alteração na abundância da população pode resultar da interação de vários fatores, tais
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como baixos níveis de remoção de área basal e danos colaterais, conservado contexto da
paisagem, proximidade para floresta não explorada e resiliência da história de vida de
várias espécies.
Um total de 28 das 37 espécies de vertebrados de médio e grande porte
registradas já havia sido detectado por outros trabalhos realizados na paisagem Jari
(Parry et al. 2007, 2009). No entanto, nosso estudo detectou nove espécies adicionais,
incluindo Harpia (H. harpyja), Gato-mourisco (P. yagouaroundi), Esquilo (S. aestuans),
Tamanduá-mirim (T. tretradactyla), Tatu-de-15-quilos (D. kappleri), Tatu-peba (E.
sexcinctus), Tatu-do-rabo-mole (C. unicinctus), Jabuti-amarelo (C. denticulata) e Jabutimachado (P. platycephala) (Tabela 2). Acreditamos que o maior esforço amostral do
nosso trabalho em relação aos estudos prévios realizados nessa mesma área, tenha
aumentado à probabilidade de detecção destas espécies. Além disso, estudos anteriores
nessa região focaram parcialmente em florestas secundárias entre 18-23 anos de
regeneração. Dessas espécies, E. sexcinctus e D. kapleri foram observados
exclusivamente em manejadas e não manejadas, respectivamente (Tabela 2). E.
sexcintus é conhecido por usar áreas mais abertas (ex: cerrado) e áreas de borda entre
floresta secundária e primária (Sousa e Silva Junior & Nunes 2001). O fato da espécie
ter sido detectada somente em florestas manejadas apoia, dessa maneira, o efeito do
distúrbio induzido pelo EIR. Ao contrário, D. kapleri é uma espécie bem conhecida de
floresta primária (Eisenberg 1989), além de frequentemente não ser encontrada em áreas
com caça (ex. Stone et al. 2009, Sampaio et al. 2010). P. yagouaroundi foi detectado
durante os movimentos entre os diferentes sítios dentro da floresta não manejada, mas
esta espécie ocorre em uma ampla gama tanto de habitats abertos e fechados, bem como
áreas fragmentadas e perturbadas com plantações de árvores exóticas (Michalski et al.
2006). As outras seis espécies não apresentaram padrão claro, sendo detectadas em
ambas as florestas manejadas e não manejadas.
Encontramos uma ampla variação na taxa de encontro dos transectos entre os
diferentes tratamentos florestais. Essa variação deve-se as maiores taxas de encontro na
área controle (Tabela 1). A abundância relativa total das espécies não diferiu entre os
dois tratamentos. Isso demonstra que o impacto do EIR aplicado sobre as áreas não foi
um fator determinante para produzir variação da abundância relativa dos vertebrados de
médio e grande porte entre áreas manejadas e não manejadas, no mínimo dentro de 6-18
meses de tempo de recuperação amostrados neste estudo. Somente três taxa (S. midas,
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Tinamus spp. e D. leporina) apresentaram diferença significativa nas abundâncias
relativas entre os tratamentos. Essa variação possivelmente reflete os diferentes
requerimentos ecológicos de cada espécie (Bicknell & Peres 2010), variação da
resiliência aos diferentes níveis de distúrbio e do tempo de recuperação posterior ao
EIR.
Duas espécies foram significativamente mais abundantes nas áreas NM – S.
midas e Tinamus spp – dos quais Tinamus spp. é relativamente intolerante aos impactos
do corte seletivo (Thiollay 1992, 1997, Manson 1996). Diferentemente, a resposta do
Sagui-de-mãos-douradas (S. midas) foi inesperada, dado que esta espécie é conhecida
por apresentar uma dieta generalista insetívora-frugivora (Pack et al. 1999) e ser
encontrada amplamente em floresta secundária (Raylands & Keuroghlian 1988). Desta
forma, esperávamos que houvesse um aumento da abundância relativa em áreas
manejadas. A menor disponibilidade de recursos alimentares em áreas manejadas é uma
possível explicação, já que algumas árvores essenciais para alimentação desta espécie,
como Manilkara bidentata (Oliveira & Ferrari, 2000), foram exploradas na área de
estudo. Além disso, outras árvores chave para alimentação poderiam ter sido afetadas
pelo dano colateral do EIR. Durante o planejamento e execução das atividades do EIR
as árvores não exploradas, mas com alto valor comercial, e que, normalmente possuem
frutos e sementes grandes podem ser resguardadas (Putz et al. 2008), enquanto espécies
florestais com menor ou sem valor comercial são mais prejudicadas durante a
implementação de estradas, trilhas de arraste e pátios de armazenamento. Ainda, as
árvores selecionadas para exploração tem seu direcionamento de queda planejado para
não danificar potenciais recursos florestais para o segundo ciclo de corte (Putz et al.
2008, Macpherson et al. 2012). Assim, até que haja tempo suficiente para a regeneração
dessas áreas danificadas pelo dano colateral, o Sagui-de-mãos-douradas pode ser
prejudicado por preferir frutos com sementes médias e pequenas (Oliveira & Ferrari
2000) e permanecerem num estrato baixo e médio da vegetação (Randarshan et al
2013).
A única espécie que aparentemente se beneficiou do distúrbio estrutural
acompanhando o EIR foi D. leporina . Nosso resultado corrobora um estudo que
avaliou esta espécie em outras áreas de corte seletivo em florestas neotropicais (Bicknell
& Peres 2010). O aumento da abundância relativa na área manejada deve-se
possivelmente a plasticidade comportamental desta espécie, que consegue se manter
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inclusive em pequenos fragmentos florestais alterados (Parry et al. 2007, Jorge 2008,
Norris et al. 2010). Além disso, nossa análise do indicador sugere que D. leporina
poderia ser definido como uma espécie indicadora de florestas manejadas. O mesmo
aplica-se a E. barbara que foi mais frequentemente registrada em florestas exploradas.
Estas duas espécies são conhecidas por preferirem, ou tolerarem, habitats florestais
perturbados (Presley 2000, Jorge 2008). Esse agrupamento de taxa indicador de corte
seletivo suporta o fato de que estas espécies podem subsistir em grandes áreas de
florestas perturbadas pelo EIR.
De forma geral, observamos que o EIR não afetou a maioria da comunidade de
vertebrados de médio e grande porte. A aparente falta de alteração na composição e
abundância das espécies neste estudo pode ser explicada pelas características da história
de vida das espécies. Vertebrados de médio e grande porte apresentam geralmente alta
mobilidade, garantindo que eles podem se movimentar ao longo da paisagem, migrando
para áreas mais adequadas se comparado às áreas afetadas pelo EIR (Azevedo-Ramos et
al. 2006, Schleuning al. et. 2011). Em adição a mobilidade das espécies, duas
características importantes da paisagem da área estudada devem ser consideradas. A
primeira característica é a presença de áreas relativamente grandes sem nenhum tipo de
histórico de distúrbio de EIR imediatamente adjacentes às áreas com atividades de corte
seletivo. Uma das diretrizes do planejamento EIR é a escolha de áreas com topografia
leve e altas concentrações de espécies de árvores de alto valor comercial (Thiollay 1992,
Putz et al., 2001). Este fato permite a existência de "ilhas" de florestas não manejadas
cercadas por aquelas manejadas. A segunda é a matriz relativamente bem preservada
das áreas amostradas. Áreas sem qualquer tipo de perturbação de EIR podem se tornar
refúgios para espécies de vertebrados durante as operações de exploração de impacto
reduzido, mais tarde atuando como uma fonte de recolonização das áreas manejadas
(Johns 1996, Willot et al., 2000). As áreas intersticiais de florestas não manejadas na
paisagem do estudo poderiam desempenhar um papel crítico na manutenção de
populações de médios e grandes vertebrados ao longo dos ciclos de corte EIR de longo
prazo sobre todo mosaico florestal.
Existem outros fatores que podem influenciar a resposta desses organismos ao
corte seletivo. O tempo de recuperação, por exemplo, pode influenciar fortemente
avaliações dos efeitos do corte seletivo (Putz et al. 2001, Jones et al. 2003, Clark et al.
2009). A resposta dos organismos pode apresentar um atraso devido ao tempo de
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relaxamento ecológico das espécies, por exemplo, com baixa taxa reprodutiva e longos
ciclos de vida (Chapman et al. 2000, Owiunji 2000). Como o tempo de recuperação
entre o fim do distúrbio EIR e a amostragem de campo deste estudo foi relativamente
pequeno (6 – 18 meses), nossos resultados devem ser interpretados com prudência. De
fato, estudos de longo prazo devem ser priorizados e realizados em áreas de corte
seletivo para acompanhar a evolução da resposta desses organismos (Michalski & Peres
2013). O monitoramento ecológico destas áreas também auxiliará pesquisadores a
entender as interações sinergísticas entre o corte seletivo e outras perturbações florestais
antrópicas estruturais e não-estruturais (Peres et al. 2010). Estes podem ocorrer antes ou
após o corte seletivo, e pode incluir sucessão natural seguinte a secas e furacões
(Whitman et al., 1998, Chapman et al., 2000), a sobre-caça de vertebrados de grande
porte (De Thoisy et al., 2005, Poulsen et al. 2009) e incêndios florestais (Uhl & Vieira,
1989, Cochrane & Laurance 2002, Barlow & Peres 2008, FAO 2010).
Este estudo pretendeu contribuir com o entendimento das populações de
vertebrados de médio e grande porte para operações EIR em grande escala em florestas
tropicais. No entanto, ainda existe um longo caminho a ser percorrido para a completa
compreensão deste efeito em diferentes áreas, contextos, paisagens e espécies ao longo
da Amazônia e demais florestas tropicais. Pesquisas nesta direção podem produzir
dados para melhorar a percepção de como manejar os > 45 milhões de hectares de
florestas disponíveis para o uso múltiplo dos recursos naturais em toda a Amazônia
brasileira (Bandeira et al. 2010). O monitoramento de espécies responsáveis pela
regeneração florestal (Wright et al. 2007, Terborgh et al. 2008) durante o processo de
recuperação da floresta manejada deveria ser adotado por empresas privadas, governo e
comunidades tradicionais. Com o manejo adequado, as áreas de exploração de impacto
reduzido podem contribuir para a manutenção e conservação de grande parte dos
vertebrados de médio e grande porte em florestas tropicais.
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CONCLUSÕES GERAIS
Entender quais os efeitos do corte seletivo sobre a fauna e flora tem se tornado um dos
grandes interesses dos pesquisadores nas florestas tropicais. Entretanto, ainda existem
muitas discordâncias quanto aos efeitos do impacto do corte seletivo sobre a fauna. Este
estudo visou colaborar com a redução da lacuna de conhecimento sobre os efeitos do
corte seletivo sobre a fauna de florestas tropicais.
Para isso, primeiramente, foi avaliado como e porque os estudos sobre os efeitos
do corte seletivo apresentam baixa comparabilidade. A hipótese de que existe variação
de desenho amostral e da qualidade de informações relatadas nos estudos que avaliam
os efeitos do corte seletivo sobre a fauna de florestas tropicais foi aceita. Foi constatado
que diferenças na metodologia utilizada nos estudos e má qualidade das informações
apresentadas prejudicam enormemente a comparabilidade entre esses estudos. A
maioria dos estudos não incluiu condições pré-extração e a escala temporal pós-extração
dos estudos foi geralmente inadequada. Os estudos também falharam em relatar as
principais informações sobre as áreas de estudo; apenas metade dos artigos relatou
algumas informações sobre a escala espacial do estudo, e apenas um terço apresentou
alguma métrica quantitativa para descrever a estrutura florestal. Além disso, a maioria
dos estudos não informou o tipo de manejo florestal e quase metade não descreveu a
intensidade de extração de madeira nas áreas exploradas. A partir desses resultados
foram listadas algumas orientações a fim de contribuir com quaisquer avaliações
quantitativas e qualitativas para os futuros estudos de corte seletivo nas florestas
tropicais: 1) utilizar grandes áreas espaciais nos estudos, sempre que possível; 2) dar
prioridade a programas de monitoramento de longo prazo; 3) utilizar dados pré e pósdistúrbio de corte; 4) áreas controle na mesma paisagem ou contendo estrutura e
composição de espécies semelhantes; 5) apresentar informações detalhadas sobre
manejo florestal, qualidade do habitat da floresta, desenho amostral, e outros potenciais
distúrbios que alterem a resposta das espécies.
Observando esses resultados foi possível perceber a necessidade de realizar uma
avaliação quantitativa dos efeitos do corte seletivo e de avaliar como alterações em
variáveis espécie-específicas das espécies e do desenho amostral influenciam as
repostas das espécies. Foram utilizadas três métricas de biodiversidade (abundância e
riqueza da assembleia e abundância de espécies) para avaliar as respostas dos
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vertebrados aos efeitos do corte seletivo. As respostas do tamanho do efeito das três
métricas diferiram entre elas, mas somente abundância das espécies mostrou-se
significativa. Portanto, a hipótese de que o tamanho do efeito do corte seletivo sobre
vertebrados varia entre três métricas de biodiversidade foi aceita. Embora tenha sido
constatado que o tamanho do efeito do corte seletivo não afeta os vertebrados de forma
geral, foram encontrados padrões do tamanho do efeito das métricas de biodiversidade
na resposta dos grupos taxonômicos. De forma geral, aves foram afetadas
negativamente e mamíferos positivamente pelo corte seletivo. Desta maneira, a hipótese
de que o tamanho do efeito do corte seletivo difere para os diferentes grupos
taxonômicos foi aceita. Contudo, rejeitamos a hipótese de que o tamanho do efeito do
corte seletivo difere varia entre as guildas tróficas, pois não foi encontrada nenhuma
variação significativa entre elas. Além disso, a hipótese de que a escolha de variáveis do
desenho amostral pode afetar o tamanho do efeito do corte seletivo das três métricas de
biodiversidade foi aceita, pois foi observado que variações nos desenhos amostrais
podem afetar a resposta de vertebrados. Intensidade do corte e tempo de recuperação
apresentaram as maiores variações. O tempo de recuperação apresentou efeito positivo
ou negativo dependendo do grupo taxonômico, enquanto intensidade de corte afetou
negativamente as três métricas e os diferentes grupos taxonômicos. Por isso, sugere-se
que os padrões encontrados neste estudo sejam utilizados para a seleção de variáveis e
interpretação dos resultados de futuros estudos para avaliar o efeito do corte seletivo.
Finalmente, foi verificado por meio de dados empíricos a resposta de
vertebrados de médio e grande porte a exploração de impacto reduzido na Amazônia
brasileira. Este estudo pretendeu colaborar com a compreensão das respostas da
abundância relativa e riqueza de vertebrados sobre impacto de operações de EIR de
grande escala a curto prazo. A abundância relativa e riqueza da assembleia dos
vertebrados, de uma forma geral, não sofreram alterações após distúrbio recente de EIR.
Foram encontradas variações somente para três espécies (S. midas, Tinamus spp., D.
leporina) que apresentam requerimentos ecológicos específicos. A hipótese de que os
padrões de abundância e composição de espécies de vertebrados florestais da Amazônia
oriental não sofrem alteração após distúrbios recentes da exploração de impacto
reduzido deste trabalho foi aceita. Esses resultados corroboram os padrões encontrados
para esses grupos taxonômicos no capítulo 2.
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Sugere-se por fim, que com o manejo adequado, as florestas tropicais
impactadas por distúrbios de exploração de impacto reduzido podem contribuir para a
manutenção e conservação de grande parte dos vertebrados de médio e grande porte em
florestas tropicais. Os dados apresentados nesta tese pretendem contribuir com a
compreensão de como manejar os mais de 400 milhões de hectares de florestas
destinadas ao corte seletivo em florestas tropicais.
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ANEXO 1. Assessing sampling biases in logging impact studies in tropical forests.
2013. Tropical Conservation Science: 6, 1, 16-34.

