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SUMMARY 
 

The author studied a bird community through the capture marking and recapture in a 
man made Pinus forest. The populations were compared in the internal natural vegetations, 
in the man made Pinus and native species forests and in the external («cerrado»). The birds 
penetration in the man made forests is discussed according to the stands size. Based on the 
results obtained, suggestions are given in relation to the distribution of the natural 
vegetation and of the man made forest stands. 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Após o advento dos incentivos fiscais para reflorestamentos no Brasil, centenas de 
milhares de hectares de florestas homogêneas foram e estão sendo implantadas, as quais 
produzindo madeira de boa qualidade, em quantidade e a baixo custo, contribuem para com 
a diminuição do assédio às florestas naturais, hoje vestigiais no sul e sudeste brasileiros. 

A presença de uma fauna variada, principalmente de aves em florestas implantadas, 
é de vital importância, tanto no sentido de uma melhor conservação destas espécies 
animais, ameaçadas com a eliminação gradual de seus «habitats» naturais (ALMEIDA & 
ROCHA, 1977), quanto a um efetivo controle biológico de pragas, que normalmente 
ocorrem nas monoculturas. 

É fato notório que, pela estrutura dos reflorestamentos comerciais, apresentando 
talhões muito extensos com um pequeno número de espécies arbóreas, mesmo que estas 
espécies sejam nativas, poucas espécies de aves poderão ali se adaptar, sendo as populações 
normalmente pequenas. 

Infelizmente, só agora os projetos de reflorestamento no Brasil começam a se 
preocupar com este aspecto. 

Uma racional distribuição, de reservas internas de vegetação natural, além de um 
apropriado manejo florestal, podem minimizar o problema. 

Segundo MELLO (1975), os reflorestamentos com monoculturas podem abrigar 
fauna variada, se técnicas objetivas forem aplicadas, reservando-se faixas de vegetação 

                                                           
(*) Biólogo, Setor de Manejo de Fauna Silvestre do Departamento de Silvicultura, ESALQ-USP. Bolsista do 
CNPq. 



nativa e plantando-se árvores frutíferas, arbustos, gramíneas, que possam suprir a fauna 
silvestre com alimento abundante durante todo o ano. 

Diversos autores, entre eles STEELE (1976), BUNNEL & EASTMAN (1976), 
NAGY& SCHWARTZ (1976), e SCHEMNITZ (1976), estudando a influência do manejo 
florestal nas populações de animais silvestres, em florestas implantadas ou naturais, 
concordam que se for feito um manejo racional, visando a conservação da fauna, a 
comunidade animal pode ter um desenvolvimento satisfatório.  

Hooper et alii (1973), citados por SCHEMNITZ (1976), apontam a necessidade de 
plantações de essências folhosas juntamente com coníferas, para um bom desenvolvimento 
de populações de aves. Neste sentido, Dambach (1944), Preston & Morris ( 1947), Odum 
(1950), Hooper & Crawfor (1969), citados por SCHEMNITZ (1976), afirmam ser também 
importante a presença de um variado sub-bosque. 

Segundo diversos autores, Smith (1958), Bailey & Alexander (1960), Gysel (1966), 
citados por SCHEMNITZ (1976), um dos aspectos mais importantes para a conservação de 
fauna em florestas homogêneas e a distribuição dos talhões. Estes autores acreditam que em 
florestas implantadas de coníferas, os talhões deveriam ser interrompidos a cada 7 ou 8 ha 
com vegetação nativa variada. 

Embora as florestas implantadas homogêneas sejam agroecossistemas, apresentam 
uma característica ímpar: nelas são conservadas áreas de vegetação natural de no mínimo 
10% da área reflorestada. Entretanto, o código florestal brasileiro permite que a entidade 
reflorestadora ao invés de manter os 10% da área com vegetação natural, plante 1%  da área 
reflorestada com essências nativas. 

A presente contribuição estuda populações de aves em uma floresta implantada de 
Pinus spp, no sentido de avaliar as espécies e o tamanho das populações, nas reservas 
naturais internas e externas à floresta, nos talhões homogêneos e nas áreas reflorestadas 
com essências nativas, como permite o código florestal brasileiro. 

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

 
Os locais escolhidos para a pesquisa fazem parte do reflorestamento desenvolvido 

pela Companhia Agro-Florestal Monte Alegre - CAFMA, em Agudos, no Estado de São 
Paulo. A área total é de 13.500 ha, com 11.950 ha reflorestados em quase sua totalidade 
com diversas espécies de Pinus, 800 ha de pastagens e 750 ha de reservas de cerrado e 
banhados. 

O estudo da avifauna foi feito através de captura e marcação dos animais, 
empregando-se 72 redes de coleta do tipo ATX (NEBBA), com malhas de 36 mm, 
comprimento de 12 metros e altura de 2,8 metros. 

As redes foram distribuídas em 6 locais diferentes, sendo instaladas no sub-bosque 
das áreas estudadas. 

Na marcação das aves foram empregadas anilhas de alumínio numeradas, as quais 
eram presas ao tarso dos animais. 

Para a identificação das aves, foi usado um guia de campo especialmente preparado, 
contendo fotos coloridas de mais de 300 espécies de provável ocorrência na região. 

Para se assegurar uma correta identificação, as fotos eram acompanhadas de uma 
detalhada descrição morfológica das peles das espécies selecionadas. 



Este estudo prévio foi feito na coleção de aves do Museu de Zoologia da 
Universidade de São Paulo, com o auxílio do Catálogo das Aves do Brasil (PINTO, 
1938/1944). 

Eventualmente, quando um espécime capturado não podia ser seguramente 
identificado, era então fotografado com o auxílio de uma lente «macro-100 mm», suas 
características morfológicas anotadas, para uma posterior identificação no Museu de 
Zoologia da USP . 

As redes de coleta eram abertas às 5,00 horas e fechadas às 10,00 horas, durante 12 
dias no período de 22 de julho a 4 de agosto de 1978. 

Os animais capturados eram identificados, marcados e soltos, sendo anotado o 
número da rede onde a ave tivesse sido coletada. 

Apenas os beija-flores (família Trochilidae) não foram marcados, devido ao fato de 
que não se dispunha de anilhas suficientemente pequenas. 

As áreas estudadas foram as seguintes: 
 
1. Local A:  Talhão homogêneo de Pinus elliottii  
(Fig. 1a e 2b)  área - 15 ha  

idade - 16 anos 
n.o de árvores/ha - 1.000 

2. Local B:  Cerrado* típico da região, de grande extensão, no limite da floresta  
(Fig. 1a e 2b) implantada. 
3. Local C:  Reserva de vegetação nativa, tipo cerradão, com 2,26 ha, no interior da  
(Fig. 1 b e 2a)  floresta implantada. 
 

                                                           
* Campo cerrado 



 
 
FIGURA 1a. Distribuição das redes no limite externo da floresta. 

OBS: Na tentativa de visualização da movimentação das aves, foram marcadas 
em cada rede as capturas (••••) e recapturas (+). Foram ligados os pontos quando 
houve recaptura. 

FIGURE 1a. Distribution of nets outside the forest.  
NOTE: •••• = capture; + = recapture. 

 



 
FIGURA 1b.  Distribuição das redes no interior da floresta. 
FIGURE 1b. Distribution of nets inside the forest. 



 

FIGURA 2a.  Planta de distribuição: locais C, D, E e F (esc. 1:20.000). 
1. Pinus caribaea var. bahamensis (11 anos) 
2. Pinus caribaea var. caribaea (9 anos) 
3. Esenbechia leiocarpa (Guarantã -10 anos) 

FIGURE 2a.  Out line of the distribution of the are as C, D, E and F (esc. 1:20.000). 
 
4. Local D:  Reserva de vegetação nativa, tipo cerradão, com 15,62ha, no interior da  
(Fig. 1b e 2a) floresta implantada, distante 1.000 metros do local C. 
5. Local E:  Talhão implantado de essências nativas. 
(Fig. 1b e 2a)  área- 2,75 ha 

idade- 10 anos 
n.o de árvores/ha - 1.000 
espécies plantadas: 
- Guarantã: Esenbechia leiocarpa 
- Angico: Piptadenia sp 

6. Local F:  Talhões de Pinus, localizados junto à reserva de vegetação nativa (Local D)  
(Fig. 2a e 2b) e ao talhão implantado de essências nativas. Este local foi dividido em três  

partes, de acordo com as espécies plantadas e a localização: 
Local Fl:  Talhão de Pinus caribaea var. bahamensis 

área - 30,5 ha 
idade - 10 anos 
n.o de árvores/ha - 1.000 

Local F2:  Talhão de Pinus oocarpa 
área - 4,56 ha 
idade - 9 anos 



n.o de árvores/ha - 1.000 
Local F3:  Talhão de Pinus caribaea var. caribaea 

Área - 27,7 ha 
idade - 9 anos 
n.o de árvores/ha - 1.000 

Em cada local descrito (A, E, C, D, E e F) foram instalados 12 redes*. 
 

 
FIGURA 2b.  Planta de distribuição: locais A e B (esc. 1:20.000). 

1. Pinus caribaea var. hondurensis (16 anos) 
2. Pinus caribaea var. caribaea (16 anos) 
3. Pinus elliottii var. elliottii (16 anos) 
4. Pinus caribaea var. caribaea (3 anos) 

FIGURE 2b.  Out line of the distribution of the areas A and B (esc. 1:20.000). 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 Durante os 12 dias de coletas, nos seis locais estudados, foram capturadas 187 aves, 
de 48 espécies e 18 famílias (Anexo 1). Neste mesmo período, foram recapturadas 63 aves 
marcadas. 
 O quadro 1 mostra a quantidade de aves coletadas em cada local. 

                                                           
* No local A, as redes foram colocadas em forma de escada, ficando uma distância de 50 metros entre cada 
rede. Este esquema foi montado na tentativa de se observar a penetração das aves na floresta homogênea. 



Quadro 1. Aves capturadas e recapturadas por local, e a porcentagem em relação ao 
total. 
Captured and recaptured birds per area, and its percentage in relation to the 
total. 

 
Locais 
Area 

A B C D E F F1 F2 F3 Total 

Aves capturadas 
Captured birds 

5 43 44 71 10 14 0 12 2 187 

% em relação ao total 
% in relation to the total 

2,7 23,0 23,6 38,0 5,3 7,5 0,0 6,4 1,1 100 

Aves recapturadas 
Recaptured birds 

0 8 22 27 4 2 0 2 0 63 

% em relação ao total 
% in relation to the total 

0,0 12,7 34,9 42,9 6,3 3,2 0,0 3,2 0,0 100 

 
 

 
GRÁFICO 1. Quantidade (Q) de aves capturadas e recapturadas nos locais (L)  
estudados. 
Amount (Q) of captured and recaptured birds in the studied areas (L). 
 

Observa-se que na reserva grande de cerradão (D) foram capturadas 71 aves, 
enquanto que na reserva pequena (C), com o mesmo tipo de vegetação, com um mesmo 
número de redes, foram capturadas apenas 44 aves, isto é, 1,6 vezes menos. Isto indica que 
o tamanho da reserva influi bastante no tamanho das populações, sendo que nas reservas 
grandes as populações de aves seriam maiores, provavelmente pela maior quantidade de 
nichos ecológicos a serem explorados nas reservas de maior porte.  

As quantidades de aves coletadas nos locais C e D foram maiores que no local H, 
mesmo sendo reservas ilhadas entre os talhões homogêneos; o fato pode ser explicado pelo 
porte da vegetação: cerradão nos locais C e D, e cerrado no local H. 

No local F (Pinus no interior da floresta) foram coletadas quase 3 vezes mais aves 
que no local A (Pinus no limite externo da floresta), provavelmente devido a três fatores: 



a) proximidade do local F de uma vegetação natural de maior parte que o local A; 
b) forma de colocação das redes nos dois locais; 
c) a distância diferente da vegetação nativa em relação aos talhões de Pinus 

(aproximadamente 25 metros no local A, e 6 metros no local F). 
No talhão de Pinus (local A) junto ao cerrado no limite da floresta, as redes foram 

colocadas em forma de escada (Figura 1a) com a finalidade de avaliar a penetração das 
aves na floresta homogênea. 

Apesar da pequena quantidade de aves capturadas, pode-se constatar que 80% delas 
foram coletadas até a sexta rede, com uma penetração de 300 metros. 

Este dado sugere que os talhões deveriam ter no máximo 300 m de lado (área de 9 
ha), sendo interrompidos por vegetação natural, o que concorda com os trabalhos de Smith 
(1958), Hailey & Alexander (1966), citados por SCHEMNITZ (1976). 

O local (Pinus) foi subdividido em 3 áreas de coleta, com 4 redes em cada área. Na 
área F1 (próxima ao talhão implantado de essências nativas), nenhuma ave foi coletada; na 
área F2 (entre a reserva de vegetação natural e o talhão implantado de essências nativas), 12 
aves foram coletadas; na área F3 (próxima da reserva de vegetação natural), 2 aves foram 
coletadas. 

Este fato indica que o talhão de Pinus, sendo implantado entre dois tipos diferentes 
de vegetação, colocados a uma distância não muito grande, é mais frequentado pelas aves 
do que em talhões muito grandes, com as porções nucleares muito distantes da vegetação 
natural: na área F2 foram coletadas 6 vezes mais aves que na área F3, embora estivessem a 
uma mesma distância da reserva D. 
 Os resultados obtidos mostram que a manutenção de reservas de vegetação natural, 
é muito mais vantajoso que a implantação de talhões de essências nativas (como é 
permitido pelo código florestal brasileiro): a reserva natural C, embora menor que a área E 
(reflorestamento com essências nativas), apresentou uma coleta 4,4 vezes maior. 
 As 187 aves coletada em todos os locais pertenciam a 48 espécies e 18 famílias, 
assim distribuídas em cada local (Quadro 2). 
 
Quadro 2. Número (N) de espécies e famílias das aves capturadas nos diversos locais. 

Number (N) of species and families of the captured birds in the studied areas. 
 

Locais 
Area 

A B C D E F F1 F2 F3 Total 

Números de espécies 
Number of species 

4 25 23 25 3 12 0 10 2 48 

% em relação ao total 
% in relation to the total 

8,3 52,1 47,9 52,1 6,2 25,0 0 20,8 4,2 100 

Números de famílias 
Number of families 

3 11 10 11 2 6 0 4 2 18 

% em relação ao total 
% in relation to the total 

16,6 61,1 55,5 61,1 11,1 33,3 0 22,2 11,1 100 

 



 
GRÁFICO 2. Número (N) de espécies e famílias das aves capturadas nos diversos 

locais. 
Number (N) of species and families of the captured birds in the studied areas. 

 
Através dos dados obtidos, observa-se que o número de espécies encontradas nos 

locais B, C e D foi praticamente o mesmo, embora no local D o número de aves coletadas 
tenha sido 1,6 vezes maior que nos locais B e C. 

O local E foi o que apresentou a menor variedade de espécies: apenas 3. Entre as 
áreas de Pinus, a que apresentou um maior número de espécies de aves foi a área F2, com 
10 espécies. 

A família que apresentou o maior número de aves coletadas foi a TURDIDAE com 
53 aves; o quadro 3 mostra que as 6 famílias dominantes representam 82,86% das aves 
coletadas, sendo que as 11 famílias restantes somam apenas 17,14%. 
 



QUADRO 3.  Distribuição das aves capturadas por família. 
Distribution of the captured birds per family. 
NA -  Número de aves 

Number of birds 
NE -  Número de espécies 

Number of species 
FME - Frequência média por espécie. 

Average frequency per specie. 
 

Famílias 
Families 

NA % NE FME 

TURDIDAE 53 28,34 3 17,7 
TYRANNIDAE 35 18,71 12 2,9 
PARULIDAE 24 12,83 3 8,0 
FRINGILLIDAE 22 11,76 5 4,4 
THRAUPIDAE 13 6,95 5 2,6 
TROCHILIDAE 8 4,27 4 2,0 
Restantes(11) 32 17,14 16 2,0 
 
QUADRO 4.  Espécies mais frequentemente capturadas. 

More frequently captured species. 
N -  Número de exemplares capturados. 

Number of captured specimen. 
% -  Percentagem em relação ao total. 

Percentage in relation to the total. 
 
Espécies 
Species 

Nome vulgar 
Common name 

N % 

Turdus amaurochalinus sabiá pardo 25 13,36 
Turdus leucomelos sabiá branco 20 10,69 
Basileuterus flaveolus - 14 7,48 
Elaenia obscura guracava 11 5,88 
Zonotrichia capensis tico-tico 11 5,88 
Basileuterus auricapillus - 9 4,81 
Restantes (181)  97 51,9 

 



ANEXO 1.   Relação das espécies coletadas nos seis locais estudados.  
  List of collected species in the six studied areas. 
 

NÚMERO DE ANIMAIS POR LOCAL 
NÚMBER OF ANIMALS PER AREA 

FAMÍLIA 
FAMILY 

ESPÉCIE 
SPECIE 

A B C D E F F1 F2 F3 TOTAL 
COLUMBIDAE Scardafella squammata 

Leptoptila rufaxilla 
 1 

1 
  

2 
  

1 
   

1 
1 
4 

TYTONIDAE Ottus choliba  1        1 
CAPRIMULGIDAE Podager nacunda 

Nyctidromus albicollis 
1 
1 

     
1 

  
1 

 1 
2 

TROCHILIDAE Anisoterus pretrei 
Melanotrochilus fuscus 
Chlorestes natatus 
Lencochloris albicolis 

 
 
 

1 

1 
 

2 

 1  1 
1 
1 

 1 
1 
1 

 3 
1 
3 
1 

PICIDAE Chrysoptilus melanochloros  1        1 
DENDROCOLAPTIDAE Lepdocolaptes angustirostris  1        1 
FURNARIIDAE Synallaxis frontalis    2      2 
FORMICARIIDAE Thamnophilus caerulenscens 

Herpsilochmus longirostris 
Taraba major 

  3 
1 

3 
1 
1 

     6 
2 
1 

CONOPOPHAGIDE Conopophaga lineata   1 4      5 
COTINGIDAE Casiornis rufa   1       1 
PIPRIDAE Antilophia galeata  1  1      2 
TYRANNIDAE Knipolegus cyanirostris 

Megarynchus pitangua 
Myiarchus tyrannulus 
Cnemotriccus fuscatus 
Tolmomyias sulphurescens 
Idioptilon nidipendulus 
Idioptilon margaritaceiventer 
Pogonotriccus eximius 
Phylloscartes ventralis 
Elaenia flavogaster 
Elaenia obscura 
Phyllomyias fasciatus 

 1 
1 
4 
1 
1 
 
 
 
 

1 
4 

 
 
 
 
 

1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 

 
 
 
 
 

1 
 
 

3 
1 
5 
1 

  
 
 
 
 

1 
 
 

1 

  
 
 
 
 

1 
 
 

1 

 1 
1 
4 
1 
1 
3 
1 
1 
6 
3 

11 
2 

CORVIDAE Cyanocorax chrysops   1       1 
TURDIDAE Turdus albicolis 

Turdus amaurochalinus 
Turdus leucomelos 

 
 

2 

 
5 
5 

1 
10 
5 

4 
8 
3 

 
1 
4 

3 
1 
1 

 3 
 

1 

 
1 
 

8 
25 
20 

CYCLARHIDAE Cyclarhis ochrocephala   1       1 
PARULIDAE Geothlypis aequinoctialis 

Basileuterus auricapillus 
 1 

1 
 

1 
 

6 
  

1 
  

1 
 1 

9 
THRAUPIDAE Tangara peruviana 

Tangara cayana 
Thraupis sayaca 
Trichothraupis melanops 
Schistochlamys ruficapillus 

  
 

1 
 

1 

 
1 
3 
 

1 

3 
2 
 

1 

 
 
 
 

    3 
3 
4 
1 
2 

FRINGILLIDAE Haplospiza unicolor 
Coryphospingus cucullatus 
Arremon flavirostris 
Myospiza humeralis 
Zonotrichia capensis 

  
3 
 

1 
2 

 
1 
 
 

2 

1 
1 
4 
 

2 

 
 
 
 

5 

    1 
5 
4 
1 

11 



ANEXO 2.  Nomes populares das espécies coletadas. 
Common name of the collected species. 

 
COLUMBIDAE 
Scardafella squammata 
Leptoptila rufaxilla 

 
- 
- 

 
fogo-apagou 
juriti 

TYTONIDA 
Otus choliba 

 
- 

 
corujinha do mato 

CAPRIMULGIDAE 
Podager nacunda 
Nyctidromus albicollis 

 
- 
- 

 
bacurau 
acurana 

TROCHILIDAE 
Anisoterus pretrei 
Melanotrochilus fuscus 
Chlorestes notatus 
Leucochloris albicolis 

 
- 
- 
- 
- 

 
beija-flor do rabo branco 
beija-flor preto 
beija-flor 
beija-flor do papo branco 

PICIDAE 
Chrysoptilus melanochloros 

 
- 

 
pica-pau carijó 

DENDROCOLAPTIDAE 
Lepdocolaptis angustirostris 

 
- 

 

FURNARIIDAE 
Synaltaxis frontalis 

 
- 

 
joão-teneném 

FORMICARIIDAE 
Thamnophilus caerulescens 
Herpsilochmus longirostris 
Taraba major 

 
- 
- 
- 

 
choca 

CONOPOPHAGIDAE 
Conopophaga lineata 

 
- 

 
cuspidor 

COTINGIDAE 
Casiornis rufa 

 
- 

 

PIPRIDAE 
Antilophia galeata 

 
- 

 

TYRANNIDAE 
Knipolegus cyanirostris 
Megarynchus pitangua 
Myiarchus tyrannulus 
Cnemotriccus fuscatus 
Tolmomyas sulphurescens 
Idioptilon nidipendulus 
Idioptilon margaritaceiventer 
Pogonotriccus eximius 
Phylloscartes ventralis 
Elaenia flavogaster 
Elaenia obscura 
Phyllomyias fasciatus 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
maria-preta 
bem-te-vi do bico chato 
maria-cavaleira 
guaracavuçu 
 
sebinho 
 
 
 
maria-já-é-dia 
guravaca 

CORVIDAE 
Cyanocorax chrysops 

 
- 

 
gralha do peito amarelo 

TURDIDAE 
Turdus albicolis 
Turdus amaurochalinus 
Tardus leucomelos 

 
- 
- 
- 

 
sabiá coleira 
sabiá pardo 
sabiá branco 

CYCLARHIDAE 
Cyclarhis ochrocephala 

 
- 

 
 

PARULIDAE 
Geotlypis aequinoctialis 
Basileuterus flaveolus 
Basileuterus auricapillus 

 
- 
- 
- 

 

THRAUPIDAE 
Tangara peruviana 
Tangara cayana 
Thraupis sayaca 
Trichothraupis melanops 
Schistochlamys ruficapillus 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
saíra 
saí amarelo 
sanhaço 
tié de topete 
sanhaçu pardo 

FRINGILLIDAE 
Haplospiza unicolor 
Coryphospingus cucullatus 
Arremon flavirostris 
Myospiza humeralis 
Zonotrichia capensis 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
pichochó 
tico-tico rei 
 
tico-tico do campo 
tico-tico 



 
 O animal capturado com maior frequência foi o Turdus amaurochalinus, 25 
exemplares representando 13,36% do total; o quadro 4 mostra que as 6 espécies dominantes 
somam 48,1% das aves coletadas, restando para as outras 181 espécies, 51,9%.
 
 

 
FIGURA 3. Pinus junto ao cerradão (Locais F3 e D). 
FIGURE 3. Pinus beside the «cerradão». 
 
 

 
FIGURA 4. Pinus junto ao talhão implantado de nativas (locais F1 e E). 
FIGURE 4. Pinus beside a man made stand of indigenous species. 



 

 
FIGURA 5. Guia de campo com fotografias coloridas, utilizado para auxiliar a 

identificação das aves coletadas. 
FIGURE 5. Field guide with color pictures used to help the identification of the 

collected birds. 
 

4. CONCLUSÕES 
 

1. As Áreas de vegetação natural conservadas nas florestas implantadas são de 
importÂncia capital para a sobrevivência das populaçÕes de aves ali encontradas. 

2. As reservas de vegetação natural, no interior dos povoamentos homogêneos, não 
devem ser muito pequenas, o que reduziria bastante o número de espécimes. 

3. A conservação de reservas naturais, não importando o tipo de vegetação, em vez 
do plantio de 1% da área,com essências nativas, seria uma medida mais apropriada para 
conservar a avifauna. 

4. A distribuição das reservas de vegetação natural dentro da floresta homogênea 
estudada parece não ser satisfatória, pois isola as populações em área muito pequena. 
Provavelmente, as reservas seriam mais efetivas, tanto no aspecto de conservação da fauna, 
como para um melhor controle biológico, se distribuídas em forma de faixas intercaladas 
com as áreas das plantações dos pinheiros. 

5. Seria importante que as empresas reflorestadoras desenvolvessem programas de 
melhoramento de «habitats» com o enriquecimento das áreas de reserva com árvores e 
arbustos frutíferos para uma maior produção de alimentos aos animais silvestres. 
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