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ABSTRACT. Reproductive success and the survival are often low in forest fragments and 

many species do not reproduce at rates that are able to maintain populations. Hence, 

population declines are common in fragmented forests. In this study, avian population 

dynamics were studied in urban forest fragments to examine whether populations were 

stable, or whether these forest fragments might be considered population sinks. 

Specifically, the reproductive cycle, reproductive success and survival were studied in three 

urban forest fragments (15 ha, 5 ha and 2 ha) on the campus of the Federal University of 

Paraná, Curitiba, southern Brazil. Birds were captured between April and December 2006 

and each individual was identified and uniquely color-banded. Nests of eight species were 

monitored from September 2006 – February 2007, and success was relatively low at 23%, 

with most failed nests due to predation (62% of failures). A final census was carried out in 

October 2007 to determine adult survival. Only 18 (26%) of the original 70 individuals 

captured in 2006 were found in this census. The combination of low reproductive success 

and low survival, independent of fragment size, suggests that these fragments must all be 

considered population sinks for these birds. Thus, birds must recolonize each year from 

nearby sources, and as sources are further fragmented, it is probable that the diversity of 

these forest fragments will continue to decline. 

KEY WORDS: fragments, nests, predation, adults survival, extinction.  
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RESUMO. O sucesso reprodutivo e a sobrevivência de muitas aves geralmente são baixos 

em pequenos fragmentos florestais. Muitas espécies não conseguem se reproduzir em taxas 

suficientes para balancear a mortalidade dos adultos e, assim, o tamanho das populações 

tende a reduzir-se gradativamente. Este trabalho teve como objetivo estudar o ciclo 

reprodutivo, sucesso reprodutivo e sobrevivência de aves em remanescentes florestais 

urbanos, visando compreender as dinâmicas populacionais das comunidades de aves nestes 

fragmentos. A pesquisa foi desenvolvida em três fragmentos florestais de diferentes 

tamanhos (15 ha, 5 ha e 2 ha), situados no Campus Centro Politécnico e Campus Jardim 

Botânico da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. Entre abril e dezembro de 2006 

foram realizadas capturas de aves nos três fragmentos. Cada indivíduo capturado foi 

identificado (espécie, sexo e idade) e marcado individualmente com combinações únicas de 

cores de anilhas de plástico e metálicas. De setembro de 2006 à fevereiro de 2007 foram 

monitorados 53 ninhos, pertencentes a oito espécies, sendo que destes apenas 12 (23%) 

tiveram sucesso. Dos ninhos fracassados, 33 (62%) foram devido à predação. Em outubro 

de 2007 um censo final da área foi feito para determinar a sobrevivência dos adultos. Dos 

70 indivíduos adultos capturados e anilhados em 2006, apenas 18 deles (26%) foram 

observados nos remanescentes no ano seguinte. O sucesso reprodutivo e a sobrevivência 

anual das aves adultas foram baixos, independente do tamanho do fragmento analisado. 

Todos estes remanescentes provavelmente são ralos (“sinks”) para as aves, sugerindo que a 

imigração de populações reprodutivas oriundas de ambientes florestais com coberturas mais 

extensas (“fragmentos-fonte”) é crucial para a perpetuação das espécies. 

PALAVRAS-CHAVE: fragmentos, ninhos, predação, sobrevivência de adultos, extinção. 
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INTRODUÇÃO GERAL  

A fragmentação florestal associada à expansão do desenvolvimento humano ocorre em todo 

o mundo (Tabanez et al. 1997). Clareiras nas florestas naturais criadas para agricultura, 

desenvolvimento urbano e outros propósitos originam paisagens fragmentadas, contendo 

remanescentes da vegetação natural circundados por hábitats matriz de vegetação alterada 

ou urbanizados (Warburton 1997). Em áreas fragmentadas, o decréscimo em área de habitat 

pode reduzir tanto a reprodução (Robinson et al. 1995) quanto a sobrevivência das aves 

(Litvaits 1993). Os fragmentos pequenos geralmente estão associados com problemas para 

a reprodução de muitas espécies de aves. Como conseqüência, é comum que não consigam 

se reproduzir em taxas suficientes para a manutenção da população e são chamados de 

“fragmentos-ralo” (“sink”, Pulliam 1988) (Donovan et al. 1995, Friesen et al. 1999). Os 

fragmentos maiores, que podem oferecer condições favoráveis ao sucesso reprodutivo 

destas espécies, se tiverem taxas suficientes para o crescimento da população, são 

denominados de “fragmentos-fonte” (“source”, Pulliam 1988) (Askins 1995, Brawn e 

Robinson 1996, Porneluzi e Faaborg 1999). 

O desempenho da população, em paisagens fragmentadas, pode declinar em 

proporção à quantia de habitat remanescente até alcançar um limiar (Andrén 1994). Se a 

perda de habitat continuar além do limiar (70-90% de perda de habitat), os declínios podem 

tornar-se muito mais severos, particularmente em fragmentos relativamente pequenos ou 

isolados. Isso ocorre porque em tais fragmentos há um crescimento menor da população, 

resultado da imigração reduzida, das baixas taxas de sobrevivência e das maiores taxas de 

predação em associação com proporções aumentadas do habitat de borda (Fahrig e Merriam 

1985, 1994, Bowers et al. 1996). 
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A capacidade de fragmentos com vegetação natural em manter a biota regional é de 

grande interesse na biologia da conservação (Warburton 1997). Também é de suma 

importância realizar pesquisas sobre a reprodução e a sobrevivência de aves em paisagens 

urbanas, já que a urbanização provavelmente produz maiores efeitos de fragmentação do 

que áreas agrícolas ou para corte de madeira (Marzluff e Ewing 2001). A realização de tais 

pesquisas é crucial para que possam ser feitas prescrições para a manutenção das 

comunidades de aves nativas nestes locais (Donnelly e Marzluff 2004).  

Dentre os estudos sobre a avifauna em fragmentos urbanos, no Brasil, vale ressaltar 

os realizados em Curitiba (Anjos e Laroca 1989, Anjos 1990, Krul e Moraes 1993, Lima e 

Roper 2004), Londrina (Lopes e Anjos 2006), Maringá (Krügel e Anjos 2000), Caxias do 

Sul (Silva 2006), Porto Alegre (Mendonça-Lima e Fontana 2000, Scherer et al. 2005), São 

Paulo (Matarazzo-Neuberger 1995), Uberlândia (Franchin e Marçal-Jr. 2004) e Manaus 

(Borges e Guilherme 2000). 

Assim, considerando os problemas gerados pela fragmentação de hábitat, o objetivo 

deste trabalho foi estudar o ciclo reprodutivo, sucesso reprodutivo e sobrevivência de 

espécies de aves em remanescentes florestais urbanos, visando compreender as dinâmicas 

populacionais das comunidades de aves nestes ambientes. A coleta de dados foi realizada 

em três fragmentos de Floresta Ombrófila Mista de diferentes tamanhos (15 ha, 5 ha e 2 

ha), situados no Campus Centro Politécnico e Campus Jardim Botânico da Universidade 

Federal do Paraná, cidade de Curitiba. A pesquisa foi dividida em dois capítulos: 

1º capítulo: Sucesso reprodutivo de aves em remanescentes florestais urbanos.  

 Neste capítulo, foram descritos e analisados o ciclo e sucesso reprodutivo de 

algumas espécies de aves em fragmentos florestais urbanos. Entre setembro de 2006 e 

fevereiro de 2007, 53 ninhos, pertencentes a oito espécies, foram monitorados na área de 
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estudo. Destes, 12 (23%) tiveram sucesso. Dos ninhos fracassados, 33 (62%) sofreram 

predação. O sucesso reprodutivo foi muito baixo, independente do tamanho do fragmento 

analisado, sugerindo que estes atuem como ralos (“sinks”) para as aves. 

 
2º capítulo: Sobrevivência anual de aves em remanescentes florestais urbanos. 

A sobrevivência anual de aves adultas foi estimada em fragmentos florestais 

urbanos. Entre os meses de abril e dezembro de 2006 foram realizadas capturas de aves nos 

três fragmentos estudados. Cada indivíduo capturado foi identificado e marcado 

individualmente com combinações únicas de cores de anilhas de plástico e metálicas. Em 

outubro de 2007 um censo total da área usada foi feito para contar todos os adultos das 

espécies estudadas para ver quantos adultos anilhados ainda estavam vivos. Dos 70 

indivíduos adultos capturados e anilhados em 2006, um total de 18 indivíduos (26%) foram 

observados nos remanescentes no ano seguinte. A reduzida taxa de sobrevivência anual das 

aves adultas sugere que estes remanescentes provavelmente são ralos (“sinks”) para as 

aves, sendo crucial para a perpetuação das espécies a imigração de populações reprodutivas 

oriundas de ambientes florestais com coberturas mais extensas (“fragmentos-fonte”). 
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ABSTRACT. Nesting success of birds in urban forest remnants. Reproductive success is 

often low in forest fragments and many species do not reproduce at rates that are able to 

maintain populations. Hence, population declines are common in fragmented forests. Here, 

reproductive success was studied in birds found in three forest fragments (15 ha, 5 ha e 2 

ha) on the campus of the Federal University of Paraná, Curitiba, southern Brazil. Between 

September 2006 and February 2007, 53 nests of eight species were monitored. With 23% 

nesting success, predation was the greatest single cause of nest failure (62%), followed by 

abandonment (11%), and botfly larve of Philornis sp. (Muscidae) (2%) and nest parasitism 

by Molothrus bonariensis (Icteridae) (2%). Samples sizes in two species (Thamnophilus 

caerulescens and Turdus rufiventris) permitted estimates of breeding season length, clutch 

size, nesting interval and daily nest survival. Daily survival rate for T. caerulescens nests 

was 0.93, and T. rufiventris was 0.96. Nesting success was low and independent of 

fragment size. All fragments appear to be population sinks for these birds, suggesting that 

immigration is necessary for continued permanence in these fragments. 

KEY WORDS: source-sink dynamics, fragments, nests, predation, survival. 
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RESUMO. O sucesso reprodutivo de muitas aves é baixo em pequenos fragmentos 

florestais, sendo comum que estas não consigam se reproduzir em taxas suficientes para 

manter as populações. Este pesquisa teve como objetivo estudar o ciclo e sucesso 

reprodutivo de algumas espécies de aves em remanescentes florestais urbanos. O trabalho 

foi desenvolvido em três fragmentos florestais de diferentes tamanhos (15 ha, 5 ha e 2 ha) 

no Campus Centro Politécnico e Campus Jardim Botânico da Universidade Federal do 

Paraná, em Curitiba. Entre setembro de 2006 e fevereiro de 2007, um total de 53 ninhos, 

pertencentes a oito espécies, foram monitorados na área de estudo. Destes, 12 (23%) 

tiveram sucesso. Dos ninhos fracassados, 33 (62%) foram devido à predação, abandono de 

ninho (11%), parasitismo dos ninhegos por larvas de Philornis sp. (Muscidae) (2%) e 

nidoparasitismo por Molothrus bonariensis (Icteridae) (2%). Para duas espécies 

(Thamnophilus caerulescens e Turdus rufiventris) obtiveram-se informações adicionais 

sobre o ciclo reprodutivo (comprimento da estação reprodutiva, tamanho de ninhada, 

período de incubação, tempo de permanência dos filhotes no ninho e taxa diária de 

sobrevivência dos ninhos). A taxa diária de sobrevivência (TSD) dos ninhos de T. 

caerulescens foi de 0,93 dia-1, e para T. rufiventris foi de 0,96. O sucesso reprodutivo foi 

muito baixo, independente do tamanho do fragmento analisado. Todos estes remanescentes 

provavelmente são ralos (“sinks”) para as aves, sugerindo que a imigração de populações 

reprodutivas oriundas de ambientes florestais com coberturas mais extensas (“fragmentos-

fonte”) é crucial para a perpetuação das espécies. 

PALAVRAS-CHAVE: dinâmicas fonte-ralo, fragmentos, ninhos, predação, sobrevivência. 
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INTRODUÇÃO 

O sucesso reprodutivo das aves pode ser afetado por diversos fatores (Best e Stauffer 1980, 

Martin 1996, Powell e Steidl 2000, Robinson et al. 2000), dentre os quais se destacam a 

disponibilidade de alimento (Martin 1987), o local do ninho (Martin e Roper 1988), a 

predação (Ricklefs 1969), o nidoparasitismo (Brittinghan e Temple 1983) e o tamanho do 

fragmento florestal (Robinson et al. 1995). 

A escolha do local de nidificação pode ser um elemento determinante do sucesso 

reprodutivo (Wray e Whitmore 1979, Martin e Roper 1988). Aves que selecionam as 

cercanias imediatas do ninho e as características do habitat no qual ele encontra-se inserido 

podem reduzir os riscos de predação sobre o mesmo, maximizando o sucesso reprodutivo e 

obtendo vantagem seletiva (Williams 1966, Smith 1974, Martin e Roper 1988, With 1994). 

No entanto, a predação também pode ser um fator imprevisível e inevitável (Filliater et al. 

1994, Roper e Goldstein 1997, Roper 2000). Então, pode ser impossível “selecionar” 

melhores locais dentro das possibilidades já usadas pelas espécies (Roper 2000). Assim, 

outros fatores poderão aumentar a chance de sucesso. Por exemplo, aves que podem 

nidificar mais vezes têm maiores probabilidades de finalmente ter sucesso (Roper 2005). 

A predação em ninhos é uma das principais causas do fracasso reprodutivo em aves 

(Nice 1957, Ricklefs 1969). As taxas de predação nos trópicos são mais elevadas 

comparadas às das regiões temperadas (Skutch 1985, Martin 1996), podendo exercer uma 

grande influência na história de vida das aves (Martin 1995, 1996). Os indivíduos podem 

responder à alta probabilidade de predação de ninho reduzindo o seu investimento para a 

primeira tentativa reprodutiva, e guardando recursos para tentativas futuras (Cody 1966, 

Milinoff 1989), ou aumentando o seu investimento na proteção de sua ninhada (Barash 

1975, Andersson et al. 1980). O aumento do número de nidificações, aliado ao 
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encurtamento do período de permanência dos filhotes no ninho, também pode ser uma 

resposta a altas taxas de predação (Martin 1995), assim como poupar recursos gastos em 

cada nidificação para permitir futuras tentativas no mesmo período reprodutivo (Roper 

2005). 

Outra importante causa de fracasso reprodutivo em aves é o nidoparasitismo 

(Brittinghan e Temple 1983, Trail e Baptista 1993, Larison et al. 1998, Powell e Steidl 

2000), podendo acarretar declínios populacionais em algumas espécies (Brittingham e 

Temple 1983, Trail e Baptista 1993). Algumas espécies, apesar de parasitadas de forma 

intensa, não são impactadas seriamente, pois conseguem mitigar os efeitos do 

nidoparasitismo, criando os seus filhotes juntamente com os da ave parasita, ou nidificando 

novamente (Eckerle e Breitwisch 1997). As espécies de hospedeiro que coevoluíram com 

os parasitas de seus ninhos reduzem o sucesso reprodutivo destes através do abandono do 

ninho parasitado, construindo um outro ninho sobre os ovos do parasita, ou evitando os 

ovos. Porém, as espécies que nunca se envolveram com parasitas de ninho carecem de 

mecanismos de defesa e são extremamente vulneráveis quando entram em contato com tais 

nidoparasitas (Rothstein 1975). 

O tamanho do fragmento florestal pode influenciar o sucesso reprodutivo das aves, 

ao afetar diretamente a disponibilidade de alimento e a predação. Quanto menor o 

fragmento, maiores as taxas de predação encontradas e menor a disponibilidade de alimento 

(Robinson et al. 1995, Weinberg e Roth 1998, Huhta et al. 2004). O resultado é um menor 

sucesso reprodutivo, pois mais energia é gasta em novas nidificações, e o recurso alimentar 

pode não ser suficiente para repor estes gastos (Huhta et al. 1998, Zanette e Jenkins 2000). 

A diminuição de alimento disponível em pequenos fragmentos pode também reduzir o 

número de filhotes produzidos por casal (Suarez et al. 1997). Em áreas fragmentadas 
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também são encontradas maiores taxas de nidoparasitismo, resultando em menor sucesso 

reprodutivo (Brittinghan e Temple 1983, Robinson et al. 1995, Porneluzi e Faaborg 1999) e 

menor recrutamento das espécies parasitadas (Brittinghan e Temple 1983).  

Quanto ao ciclo reprodutivo, as aves podem regulá-lo com o ciclo das chuvas, com 

a reprodução coincidindo com o período de maior abundância de chuvas, no qual, 

normalmente, se observa uma maior abundância de recursos alimentares (Young 1994, 

Woodworth 1997). Além das chuvas, o fotoperíodo pode influenciar na determinação do 

período reprodutivo, principalmente em latitudes mais elevadas. No Brasil, a época 

reprodutiva das aves é indicada geralmente como sendo de setembro a janeiro (Sick 1997). 

No entanto, algumas espécies podem iniciar a reprodução anteriormente, em julho (Aguilar 

2001) ou agosto (Duca 2007). 

Assim, estudos sobre a história de vida das aves abordando aspectos relacionados à 

reprodução são de grande importância, pois fornecem um maior conhecimento a respeito 

das espécies permitindo futuros trabalhos em relação à sua conservação (Surrage 2004). 

Aqui examinamos como a fragmentação urbana influencia os padrões de reprodução das 

aves. Especificamente, estudamos o ciclo e sucesso reprodutivo de algumas espécies em 

fragmentos urbanos, e quantificamos a influência do tamanho do fragmento no sucesso 

reprodutivo.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Área de Estudo  

O estudo foi realizado entre abril de 2006 a outubro de 2007, em fragmentos 

florestais no Campus Centro Politécnico e Campus Jardim Botânico da Universidade 
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Federal do Paraná (25°41'67” S, 49°13'33” W), na cidade de Curitiba-PR. Localizada no 

Primeiro Planalto Paranaense, a área está sob o regime climático, segundo a classificação 

de Köeppen, do tipo Cfb, subtropical, úmido, mesotérmico, sem estação seca (Maack 

2002). A temperatura média mensal oscila entre 13 e 23°C (SIMEPAR 2007). A área 

caracteriza-se por um mosaico de ambientes, possuindo remanescentes de floresta 

secundária com Araucaria angustifolia, áreas de reflorestamento com Pinus spp., 

gramados, banhados e campos com predominância arbustiva. A riqueza específica de aves 

nessas áreas é relativamente alta, havendo registros de reprodução para muitas dessas 

espécies (Lima e Roper 2004).  

A coleta de dados foi realizada em três remanescentes de Floresta Ombrófila Mista, 

de diferentes tamanhos: 15, 5 e 2 ha (Figura 1). O maior fragmento localiza-se no Campus 

Jardim Botânico, apresentando 13 ha de Floresta Ombrófila Mista e 2 ha de capoeira e 

capoeirão, com predomínio de taquara. Na fisionomia do capão, destaca-se a Araucaria 

angustifolia, surgindo como espécie emergente e, na maioria das vezes, de forma agrupada. 

O dossel é dominado por espécies das famílias Lauraceae, Myrtaceae e Flacourtiaceae 

(Neto et al. 2002). O sub-bosque, no qual predominam lauráceas e mirtáceas (Neto et al. 

2002), sofreu remoção parcial em meados de 2006, provavelmente para a abertura de trilhas 

(obs. pessoal). 

 Constata-se muita interferência antrópica nesse fragmento, através da presença de 

lixo (latas, papel, plástico e outros) e caminhos abertos por catadores de pinhão. Além 

disso, há pouco tempo o fragmento serviu como área de recreação para a população, 

quando foram construídos bancos e mesas de concreto e quiosques de madeira, sendo logo 

abandonados. Esses e outros fatores ocasionaram alterações expressivas em alguns locais 

na fisionomia, composição florística e na estratificação da floresta (Neto et al. 2002). 
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Atualmente, o fragmento é visitado com freqüência por pesquisadores que realizam um 

censo da flora local. Em uma pequena parte da área, alguns graduandos em Engenharia 

Florestal da Universidade Federal do Paraná desenvolvem atividades de educação 

ambiental, integrantes do projeto “Trilha da Floresta", recebendo regularmente crianças de 

orfanatos e colégios públicos (B.K. da Silva com. pess., 2007). 

 O fragmento mediano, de 5 ha, apresenta formação secundária aluvial, possuindo 

dois estratos distintos de cobertura esparsa: estrato arbóreo, com cobertura de 40%, e 

estrato arbustivo-herbáceo, com cobertura de 50% (Borgo 2002). Também há regiões onde 

predomina a capoeira (obs. pessoal). O grau de urbanização é médio e a visitação é baixa, 

sendo o acesso dificultado pela ocorrência de extensas áreas alagadas, decorrentes do 

assoreamento do curso fluvial (Borgo 2002). A comunidade de aves sofre variados níveis 

de interferência acústica decorrente do ruído de tráfego emitido pelas rodovias federais BR 

116 e BR 277, que delimitam este fragmento (M. Lanzer com. pess., 2008). 

 O fragmento pequeno é de formação secundária, acompanhada por trechos aluviais. 

O fragmento era composto por duas áreas distintas: uma mais aberta, com sub-bosque 

constantemente sujeito à limpeza, com árvores esparsas e grande número de plantas 

exóticas, e outra mais densa, com algumas características de formações menos alteradas 

(Borgo 2002). No entanto, em meados de 2003 houve remoção da maior parte dos 

indivíduos pertencentes aos estratos arbóreo inferior e arbustivo-herbáceo e, atualmente, 

todo o fragmento está bastante descaracterizado, com um predomínio de espécies exóticas 

no sub-bosque (A.C. Buzzato com. pess., 2007). Além disso, é cortado por trilhas em vários 

pontos e circundado por áreas de aterro e uma quadra desportiva; o grau de urbanização é 

médio, e a visitação é moderada (Borgo 2002).  
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Captura e Marcação das Aves estudadas  

Entre os meses de abril e dezembro de 2006 foram armadas seis redes-de-neblina, 

nos três remanescentes, visando capturar o maior número possível de aves. As capturas 

foram realizadas no período da manhã (entre 06h00 e 11h00) e final de tarde (entre 15h00 e 

18h00), totalizando aproximadamente 110 dias de captura (600 horas/rede). Os indivíduos 

foram atraídos às redes com auxílio de play-back do canto da espécie. Esta fase visou 

capturar e marcar indivíduos das espécies mais abundantes nos remanescentes. Cada 

indivíduo foi marcado individualmente com combinações únicas de cores de anilhas de 

plástico e metálicas conforme manual de anilhamento de aves silvestres do CEMAVE 

(Centro de Estudos para Conservação das Aves Silvestres – IBAMA 1994). 

 

Ninhos 

A procura por ninhos foi realizada entre setembro de 2006 e fevereiro de 2007. Os 

ninhos foram encontrados seguindo aves adultas quando estas estavam carregando material 

de nidificação (durante a construção do ninho) ou alimento (enquanto alimentavam os 

ninhegos) e, eventualmente, pela procura ativa nos lugares mais prováveis. Procuraram-se 

preferencialmente ninhos das espécies mais comuns, pois é necessário um tamanho 

amostral relativamente grande (no mínino 20 ninhos) para as comparações. Porém, quando 

ninhos de outras espécies foram encontrados ocasionalmente, também foram monitorados e 

analisados. A posição de cada ninho foi representada em um mapa dos Campi. 

A checagem dos ninhos para registro de seu conteúdo (presença dos pais, ovos ou 

ninhegos) foi feita a cada dois dias, e o mais breve possível, visando minimizar qualquer 

influência sobre a predação do ninho. Somente durante fases críticas dos ninhos tais como 

postura, eclosão e partida dos filhotes, os ninhos foram monitorados a intervalos de até um 
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dia, visando a maior acuidade nas estimativas. O monitoramento dos ninhos com altura 

acima de dois metros foi realizado com o auxílio de um pequeno espelho amarrado a uma 

haste. 

Todos os ninhos encontrados foram monitorados até o seu destino final. 

Considerou-se como bem sucedidos os ninhos em que pelo menos um filhote voou. Ninhos 

predados foram aqueles encontrados vazios, antes da data de saída natural dos filhotes, e 

intactos, destruídos ou parcialmente destruídos no chão ou no próprio local, ou com ovos 

destruídos (ou danificados) e filhotes mortos por meio de danos físicos. Abandonados 

foram aqueles em que os ovos permaneciam no ninho sem eclodir ou com filhotes mortos 

no ninho intacto aparentando estado de inanição.  

O comprimento da estação reprodutiva foi estimado como o intervalo desde o 

começo do primeiro ninho até o último dia de atividade do último ninho (Ricklefs e Bloom 

1977). Para o cálculo do tamanho da ninhada foram utilizados ninhos encontrados antes, ou 

logo após o início da incubação (até no máximo três dias), evitando-se assim uma tendência 

causada por predação parcial. O período de incubação foi definido como sendo aquele 

compreendido entre a postura do último ovo e a eclosão do primeiro. Para análise dos dados 

referentes ao período de incubação, consideraram-se apenas ninhos encontrados durante a 

postura e que foram monitorados até a eclosão.  

O tempo de permanência dos filhotes no ninho foi definido como sendo aquele entre 

a eclosão do primeiro ovo e a saída do último filhote do ninho (Robinson et al. 2000). Para 

calcular o tempo médio de permanência dos filhotes no ninho, foram utilizados apenas 

aqueles ninhos encontrados antes da eclosão e que permaneceram ativos até o sucesso. O 

sucesso reprodutivo foi calculado por dois processos distintos: 1) porcentagem simples de 

ninhos bem sucedidos e 2) taxas de sobrevivência diária do ninho (TSD). Para os cálculos 



 

 

19 

 

das taxas de sobrevivência diária, o método Mayfield (1975) foi usado, seguindo as 

modificações de Hensler e Nichols (1981). Para tanto, utilizamos a fórmula:  

 

TSD = 1 – (∑ número ninhos predados / ∑ dias que todos os ninhos estão expostos) 

 

RESULTADOS  

No período de nove meses foram capturados e anilhados 70 indivíduos, pertencentes 

a sete espécies (Tabela 1). As espécies Basileuterus leucoblepharus, B. culicivorus e 

Synallaxis cinerascens não foram encontradas no menor fragmento. As espécies 

Thamnophilus caerulescens, Turdus rufiventris e Basileuterus leucoblepharus foram 

escolhidas para os estudos de seus ciclos reprodutivos. 

 

Procura e monitoramento de ninhos 

Foram monitorados na área de estudo 53 ninhos, pertencentes a oito espécies. 

Destes, apenas 12 tiveram sucesso, emplumando filhotes. A maioria dos ninhos (62%) 

fracassou devido à predação (Tabela 2). Dos 53 ninhos monitorados, 38 situavam-se no 

maior fragmento (Figura 2a), 14 no fragmento de 5 ha (Figura 2b) e somente 1 no menor 

fragmento (Figura 2c). Outros quatro ninhos encontrados em fase de construção (um de 

Turdus rufiventris, um de Thamnophilus caerulescens e dois de Florisuga fusca) 

permaneceram inacabados, sendo abandonados pelos adultos e desconsiderados. 

Somente Thamnophilus caerulescens e Turdus rufiventris tiveram um número de 

ninhos suficiente para a obtenção de informações mais detalhadas sobre o ciclo reprodutivo 

(comprimento da estação reprodutiva, tamanho de ninhada, período de incubação, tempo de 
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permanência dos filhotes no ninho e taxa diária de sobrevivência dos ninhos). Para as 

demais espécies, tais informações não puderam ser obtidas. 

 

Thamnophilus caerulescens 

Período reprodutivo, ninhos, ovos e filhotes 

 As primeiras disputas territoriais entre machos dessa espécie foram observadas a 

partir da segunda quinzena de agosto. Nessa época, machos e fêmeas passaram a vocalizar 

intensamente. Os ninhos começaram a ser construídos na segunda semana de setembro, 

quando passamos a observar adultos transportando material para construção, e o último 

ninho acompanhado tornou-se inativo no dia 28 de fevereiro. O comprimento da estação 

reprodutiva foi de 166 dias. 

As ninhadas variaram de um (n = 1), dois (n = 9), três (n = 7) a quatro (n = 1) ovos. 

Além disso, um ninho foi predado antes que o segundo ovo pudesse ser posto, quatro 

ninhos foram encontrados durante a fase de filhotes e um ninho foi abandonado. O 

intervalo de postura dos ovos possui variações. Um ovo pode ser colocado a cada um (n = 

1), dois (n = 2) ou a cada três (n = 1) dias. O período de incubação foi de 16 dias (n = 1). Os 

únicos filhotes que emplumaram com sucesso (n = 2) permaneceram nove dias no ninho. 

 

Relação do tamanho do fragmento e sucesso reprodutivo 

Foram encontrados 24 ninhos, divididos entre 15 casais e dois fragmentos: 15 ha (14  

casais, 23 ninhos) e 5 ha (um casal, um ninho). No maior fragmento, o número de 

nidificações por casal variou de uma (n = 7 casais), duas (n = 5), três (n = 1) a quatro (n = 

1). No maior fragmento, outro ninho, abandonado, contendo um ovo, foi encontrado. 

Porém, como não é possível dizer se este ninho foi abandonado com um ovo, ou se 
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continha mais ovos que foram predados, ele não entrou nas análises. Adicionalmente, no 

fragmento de 5 ha, outro ninho da espécie, encontrado aparentemente concluído, foi 

abandonado sem que fossem postos ovos, ou já havia sido predado ao ser encontrado. No 

fragmento de 2 ha, o único casal residente teve duas tentativas reprodutivas, e ambas 

fracassaram. No entanto, como os ninhos desse casal foram encontrados somente após o 

fracasso, eles não foram incluídos nas análises.  

Apenas um dos 23 ninhos acompanhados no maior fragmento foi bem sucedido (4%), 

produzindo dois filhotes. Das 22 perdas de ninho registradas nesse fragmento, 19 (86%) 

foram devido à predação (sete delas ocorridas durante a fase de ovo e 12 durante a fase de 

ninhegos), duas (9%) por abandono do ninho durante a fase de ovos, e uma (5%) por 

parasitismo dos ninhegos por larvas de Philornis sp. (Muscidae). O único ninho 

acompanhado no fragmento de 5 ha fracassou devido à predação, durante a fase de ovo. 

Todos os ninhos predados no maior fragmento foram encontrados intactos, sem quaisquer 

danos à sua estrutura. No ninho predado no fragmento de 5 ha foram encontrados 

resquícios de cascas de ovos em seu interior, e diversas penas de Thamnophilus 

caerulescens abaixo, sugerindo também a predação de um adulto. 

É recomendado um mínimo de 20 ninhos para comparações entre duas taxas de 

sobrevivência diária (Hensler e Nichols 1981). Desde que apenas um ninho foi encontrado 

no fragmento de 5 ha, este não foi considerado em análises comparativas. Considerando os 

dois fragmentos (15 e 5 ha), a taxa de sobrevivência nos ninhos foi de 0,93 dia-1. A 

sobrevivência diminuiu com o aumento do número de dias de exposição dos ninhos (Figura 

3). 

Foi observada a mudança de território por um dos casais, após terem abandonado o 

primeiro ninho com um ovo. Um novo ninho deste casal, contendo três ovos, foi 
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encontrado 23 dias após o abandono do primeiro ninho, numa distância aproximada de 200 

m deste. Também houve o caso de um macho trocar de fêmea, na segunda tentativa 

reprodutiva, provavelmente porque a fêmea da primeira tentativa havia morrido, visto que 

nessa espécie os casais são permanentes. 

 

Turdus rufiventris 

Período reprodutivo, ninhos, ovos e filhotes 

As disputas territoriais entre indivíduos passaram a ser observadas a partir de 

setembro. O primeiro ninho começou a ser construído na última semana de setembro e o 

último ninho acompanhado tornou-se inativo no dia 04 de dezembro. O comprimento da 

estação reprodutiva foi estimado em 69 dias. 

As ninhadas variaram de dois (n = 3), três (n = 9) a quatro (n = 2) ovos. Um ovo 

pode ser colocado a cada um (n = 1) ou a cada dois (n = 1) dias. O período de incubação foi 

de oito dias (n = 1). O tempo médio de permanência dos filhotes no ninho foi de 16,57 dias 

(n = 7).  

 

Relação do tamanho do fragmento e sucesso reprodutivo 

Foram encontrados 19 ninhos, em três fragmentos: 15 ha (10 ninhos), 5 ha (8 

ninhos) e 2 ha (1 ninho). Das cinco perdas de ninho registradas no maior fragmento, quatro 

(80%) foram devido à predação (todas ocorridas durante a fase de ninhegos) e uma (20%) 

por abandono do ninho durante a fase de ovo. Das seis perdas de ninho registradas no 

fragmento de 5 ha, quatro (67%) foram devido à predação (duas delas ocorridas durante a 

fase de ninhegos, e duas durante a fase de ovo) e duas (33%) por abandono de ninho. O 

único ninho encontrado no fragmento de 2 ha foi bem sucedido, produzindo três filhotes. 
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 Todos os ninhos predados no maior fragmento foram encontrados intactos. No 

fragmento de 5 ha, dos quatro ninhos predados, um estava intacto e três continham 

vestígios de predação (um com filhotes parcialmente dilacerados; outro com um ovo 

destruído e um filhote morto; e outro danificado e vazio).  

Em cada fragmento estudado, o número de ninhos monitorados foi insuficiente para 

fazer uma comparação entre os três fragmentos. A taxa diária de sobrevivência total, 

considerando os três fragmentos juntos, foi de 0,96 (Figura 3). 

 

Basileuterus leucoblepharus 

Período reprodutivo, ninhos, ovos e filhotes 

As primeiras disputas territoriais entre machos dessa espécie foram observadas na 

última semana de agosto. No mês de setembro, foram freqüentes as observações de casais 

forrageando (n = 10; 4 casais) e vocalizando intensamente pelos remanescentes. Em 

outubro e novembro, todas as observações feitas foram de casais forrageando. Isto nos leva 

a concluir que os casais não estavam reproduzindo, ou que os seus ninhos eram predados 

logo no começo da incubação.  

Em dezembro, foram feitas observações de indivíduos forrageando sozinhos (n = 4) 

e de casais forrageando (n = 10). Também foram observados três casos, em diferentes 

territórios, de adultos alimentando jovens. Apesar de seguir os indivíduos, entre agosto e 

dezembro de 2006, e de procurar ativamente por ninhos, somente um ninho da espécie foi 

encontrado, no dia 9 de novembro de 2006, no fragmento de 5 ha. O ninho estava com 3 

ovos e um filhote, e foi predado após uma semana. 
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Relação do tamanho do fragmento e sucesso reprodutivo  

Não foi possível estabelecer relações entre o tamanho do fragmento e sucesso 

reprodutivo para esta espécie, pois somente um ninho foi encontrado, no fragmento de 5 ha, 

o qual foi predado sete dias após sua descoberta.  

 

Ninhos de outras espécies 

Os ninhos das demais espécies foram encontrados ocasionalmente e também foram 

monitorados. No entanto, pelo fato de terem sido encontrados após a postura dos ovos e 

devido ao pequeno número de ninhos de cada espécie, não foi possível estimar o 

comprimento da estação reprodutiva e o período de incubação para tais espécies. 

Foram encontrados quatro ninhos de Florisuga fusca (Trochilidae), todos no maior 

remanescente florestal. Os ninhos, em forma de tigela, foram construídos sobre a parte 

dorsal de folhas de Eriobotrya japonica (Rosaceae). Outro ninho foi encontrado nesse 

remanescente, em fase de construção, sobre a parte dorsal de uma folha de Citronella 

paniculata (Cardiopteridaceae), mas foi posteriormente abandonado, ainda inacabado. Um 

ninho também foi encontrado no fragmento de 5 ha, mas foi abandonado ainda em fase de 

construção. Todos os ninhos situavam-se numa folha protegida por outra folha superior, 

garantindo proteção contra o sol e as chuvas, que foram abundantes durante a estação 

reprodutiva. Os ninhos foram classificados como de terceiro tipo, segundo a classificação 

de Ruschi (1949), sendo confeccionados basicamente por paina recoberta com folhas secas 

presas com fragmentos de teias de aranhas. 

Três dos ninhos de Florisuga fusca foram encontrados com dois ovos elípticos de 

coloração branca e, destes, apenas um teve sucesso, produzindo dois filhotes. Esse ninho 

foi posteriormente reutilizado e encontrado com dois ovos, mas os filhotes foram predados 
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um dia após o nascimento. A árvore que abrigava um dos três ninhos mencionados acima 

foi cortada acidentalmente por estudantes que trabalhavam no local, quando os dois filhotes 

estavam com seis dias. Outro ninho foi abandonado pela fêmea, e os dois filhotes que ali 

estavam morreram por inanição. O quarto ninho foi encontrado após ter sido utilizado, e 

por isso não foi possível determinar seu destino. No maior fragmento também foi 

encontrado um ninho de Leptotila rufaxilla (Columbidae) com dois ovos, os quais 

eclodiram 12 dias após o encontro do ninho. Os ninhegos foram predados cinco dias após a 

eclosão. 

No fragmento de 5 ha foram encontrados: um ninho de Vireo olivaceus 

(Vireonidae), um de Leptotila verreauxi (Columbidae), o qual foi reutilizado, e um ninho 

de Aramides saracura (Rallidae). O ninho de Vireo olivaceus foi encontrado com sete ovos: 

dois ovos eram da própria espécie e os demais eram da espécie nidoparasita Molothrus 

bonariensis (Icteridae). Três dias após o encontro do ninho, dois ovos de M. bonariensis 

eclodiram. No entanto, um desses filhotes desapareceu. O outro filhote deixou o ninho após 

15 dias. Nenhum dos ovos da espécie hospedeira eclodiu. 

O ninho de Aramides saracura foi encontrado com dois ovos. Vinte e um dias 

depois, um dos ovos eclodiu. No dia seguinte à eclosão, o ninho estava vazio. O ninho de 

Leptotila verreauxi foi encontrado inicialmente com dois filhotes, os quais deixaram o 

ninho 11 dias depois. Quinze dias após os filhotes terem deixado o ninho, este foi 

monitorado, e continha dois ovos. Aparentemente, foi a mesma fêmea da ninhada anterior 

que o reutilizou. Os ovos eclodiram 13 e 14 dias após o encontro do ninho. Os filhotes 

deixaram o ninho 14 dias aproximadamente após a eclosão. 
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Relação do tamanho do fragmento e sucesso reprodutivo 

Ao todo, foram monitorados 38 ninhos no fragmento de 15 ha, quatorze no de 5 ha e 

apenas um no de 2 ha. A predação foi a principal causa de fracasso dos ninhos tanto no 

maior fragmento (68% dos ninhos predados) quanto no de 5 ha (50% dos ninhos predados) 

(Tabela 2).  

 

DISCUSSÃO 

 

Período reprodutivo, ninhos, ovos e filhotes 

O período de nidificação de Thamnophilus caerulescens estendeu-se de setembro a 

fevereiro, assemelhando-se ao encontrado para a espécie no Brasil (Uejima 2004). Os 

Thamnophilidae usualmente põem dois ovos (Sick 1997), embora T. caerulescens, em 

geral, coloque três ovos (Camargo et al. 1993). Os tamanhos de ninhada de T. caerulescens 

encontrados no presente estudo assemelharam-se aos encontrados para alguns de seus 

congêneres: T. torquatus, com ninhadas de três ovos (Euler 1900); T. atrinucha, que põe 

invariavelmente dois ovos por ninhada (Roper 2003); T. palliatus, dois ovos (Maciel 2006) 

e T. ambiguus, dois (Maciel 2006) ou três ovos (Euler 1900). A ninhada de quatro ovos, 

registrada pela primeira vez no presente estudo, pode ser considerada rara para a espécie ou 

até mesmo para a família. 

O período de nidificação de Turdus rufiventris estendeu-se de setembro a dezembro, 

assemelhando-se ao de várias espécies da região sudeste e centro-oeste do Brasil 

(Cavalcanti e Pimentel 1988, Piratelli et al. 2000, Marini e Durães 2001, Duca e Marini 

2004, Duca 2007). O tamanho da ninhada encontrado para a espécie no presente estudo 

(dois a quatro ovos) foi semelhante ao encontrado na literatura (três a quatro ovos, segundo 
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Camargo et al.1993). O tamanho da ninhada assemelhou-se ao encontrado para alguns de 

seus congêneres: Turdus leucomelas, dois a três ovos (Haverschmidt 1956, Camargo et al. 

1993, Rodrigues 2005) e T. albicollis, dois a três ovos (Camargo et al. 1993).  

Para Basileuterus leucoblepharus não foi possível estimar o período de nidificação, 

visto que apenas um ninho foi encontrado. No entanto, a observação de disputas territoriais 

entre machos da espécie na última semana de agosto sugere que as atividades de construção 

dos ninhos tenham se iniciado logo depois, no início de setembro. O ninho encontrado 

continha três ovos e um filhote. Uma postura de três ovos é descrita para a espécie (Ihering 

1900). Os seus congêneres apresentam os seguintes tamanhos de ninhada: B. culicivorus, 

dois ou três ovos (Camargo et al.1993) e B. leucophrys, dois ovos (Marini e Cavalcanti 

1994). Portanto, a ninhada de quatro ovos (considerando o tamanho real, antes do filhote 

eclodir), aqui registrada, parece rara para o gênero.  

Para as demais espécies, também não foi possível estimar o período de nidificação, 

uma vez que os ninhos foram encontrados ocasionalmente. O tamanho da ninhada de Vireo 

olivaceus, de dois ovos (desconsiderando os ovos da espécie nidoparasita, Molothrus 

bonariensis), foi inferior ao tamanho encontrado na literatura (três ovos, segundo Camargo 

et al. 1993). Os tamanhos de ninhada de Leptotila verreauxi e L. rufaxilla, de dois ovos, 

corrobora os tamanhos encontrados por Camargo et al. (1993). Florisuga fusca tem uma 

ninhada de dois ovos, como as demais espécies de beija-flores (Sick 1997, Oniki e Antunes 

1998, Sánchez et al. 2000). Aramides saracura apresentou uma ninhada de dois ovos. Para 

o seu congênere A. cajanea foi registrada uma ninhada de quatro ovos (Teixeira 1981). 

Dentro da família Rallidae, entretanto, o tamanho de ninhada pode variar de um ovo (por 

exemplo, para Rallina rubra, segundo Frith e Frith 1990) até 14 ovos (Rallus elegans, 

segundo Hamilton Jr. 1925).  
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Predadores 

A identificação de predadores geralmente é excluída dos estudos específicos de 

reprodução, uma vez que dificilmente são observados em ação. Somente estudos que 

utilizam micro ou vídeo-câmaras acopladas ao ninho (Liebezeit e George 2002, Renfrew e 

Ribic 2003, Stake e Cimprich 2003, Stake et al. 2004) podem comprovar a autoria de 

predações. No entanto, as marcas e evidências deixadas no ninho podem indicar o padrão 

de atividade do predador e, desta forma, podemos inferir os possíveis animais que possam 

estar atuando (Bollmann e Reyer 2001). 

Aves, serpentes e mamíferos possuem diferentes estratégias de predação. Quando os 

ninhos são encontrados intactos, sugere-se que as predações foram feitas por aves ou répteis 

(Woodworth 1997). Já os mamíferos geralmente desorganizam o ninho parcial ou 

inteiramente, freqüentemente tirando-os de sua posição original (Martin 1993). Porém, 

Marini e Melo (1998) observaram que aves e mamíferos podem produzir todos os tipos de 

sinais remanescentes a partir dos ovos predados. Por isso é necessário extremo cuidado na 

identificação de possíveis predadores somente por sinais deixados nos ninhos (Surrage 

2004). 

Convém ressaltar que a densidade da vegetação na qual se localiza o ninho pode 

ocasionalmente e intencionalmente impedir a descoberta do mesmo por inibição de 

transmissão química, audível ou visão direta por parte do predador (Martin e Roper 1988). 

Nos predadores visualmente orientados, como as aves, a vegetação ao redor do ninho 

provavelmente desempenha papel fundamental (Clark et al. 1983). Já os mamíferos 

predadores, que procuram os ninhos através do olfato, não são substancialmente afetados 

pela estrutura vegetacional do entorno do ninho (Wray e Whitmore 1979). As serpentes 
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procuram ninhos aleatoriamente e, assim, provavelmente não são influenciadas por 

camuflagem no entorno do ninho (Wray e Whitmore 1979, Best e Stauffer 1980).  

No presente estudo nenhum evento de predação foi visualizado. No entanto, pelo 

fato de quase todos os ninhos predados estarem intactos, sugere-se que a maioria das 

predações foi realizada por aves, principalmente por gralhas-picaça (Cyanocorax chrysops - 

Corvidae). No maior fragmento, as observações de bandos dessa espécie foram freqüentes. 

Nos fragmentos menores, não foi detectada a presença dessas gralhas, mas acredita-se que 

elas se desloquem periodicamente até estes, à procura de alimento. 

No maior fragmento, foi observado um casal de Turdus rufiventris investindo contra 

um indivíduo de C. chrysops, aparentemente defendendo o ninho do ataque da gralha. O 

casal vocalizava continuamente e perseguia a gralha em vôos curtos, tentando expulsá-la 

das proximidades do ninho, até que esta abandonou o local. Em outra ocasião, no mesmo 

fragmento, uma gralha-picaça aproximou-se de um casal de Thamnophilus caerulescens 

assim que estes começaram a vocalizar. A gralha parecia atenta aos movimentos e 

chamados do casal, mas abandonou a área minutos depois. Tais observações reforçam a 

idéia de que C. chrysops seja um predador em potencial para ovos e filhotes de 

Passeriformes na área de estudo. Há diversos registros de corvídeos que se alimentam de 

ovos e ninhegos de aves (Sakai et al. 1986, Sakai e Carpenter 1990, Reinert e Bornschein 

1998, Stake e Cimprich 2003, Stake et al. 2004). Uejima (1998) observou C. chrysops 

consumindo um filhote recém emplumado de Notiochelidon cyanoleuca (Hirundinidae), o 

qual foi provavelmente capturado do ninho. 

Outras prováveis aves predadoras de ninhos visualizadas na área de estudo são: 

Rupornis magnirostris (Accipitridae) e Caracara plancus (Falconidae). Entre os 

mamíferos, destaca-se o gambá–de–orelha-branca, Didelphis albiventris (Didelphidae) 
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como o principal potencial predador de ninho. Cães domésticos (Canis familiaris - 

Canidae) foram vistos forrageando no maior fragmento e, possivelmente, também 

representam uma ameaça para os ninhos localizados a baixa altura. Serpentes não foram 

observadas nos fragmentos, porém há dois registros de Philodryas patagoniensis 

(Colubridae), sendo um no maior fragmento (M. Villegas com. pess., 2007), e outro num 

estacionamento próximo ao fragmento mediano (J. M. D. Miranda com. pess., 2008). 

Também foi encontrada uma Spilotes pullatus (Colubridae) em área aberta do campus 

Centro Politécnico, distando aproximadamente 110 m do fragmento mediano (J. M. D. 

Miranda com. pess., 2008). Acredita-se que as serpentes não contribuam significativamente 

para os eventos de predação nos fragmentos estudados.  

No fragmento de 5 ha, em um dos ninhos de T. rufiventris predado, foram 

encontrados os dois ninhegos parcialmente dilacerados, sendo que um deles teve sua cabeça 

retirada. Em um ninho de T. caerulescens predado, foram deixados resquícios (restos de 

cascas no ninho e diversas penas do adulto no chão). O processo de antropização de 

fragmentos florestais acarreta, entre outras conseqüências, um aumento de animais 

domésticos na área, que podem ser predadores em potencial das aves que ali reproduzem 

(Martin 1993). 

 

Sucesso reprodutivo  

O sucesso reprodutivo das espécies foi muito baixo nos três fragmentos analisados. 

A principal causa do fracasso reprodutivo foi a predação em ninhos, corroborando outros 

estudos (Nice 1957, Ricklefs 1969, Liebezeit e George 2002, Aguilar 2001, Lopes 2004, 

Surrage 2004). As elevadas taxas de predação encontradas provavelmente se devem ao fato 

de se tratarem de pequenos fragmentos (Andrén 1992, Robinson et al. 1995, Weinberg e 
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Roth 1998, Uejima 1998, Huhta et al. 2004). Fragmentos menores geralmente apresentam 

uma maior proporção de borda em comparação à grandes áreas, permitindo aos predadores 

dos hábitats circundantes penetrar nestes fragmentos (Small e Hunter 1988, Andrén 1992, 

Chalfoun et al. 2002). Além disso, a predação pode aumentar em pequenos fragmentos 

porque os predadores forrageiam mais eficientemente através de regiões menores (Ratti e 

Reese 1988).  

Apenas um ninho, entre três parasitados (todos de Thamnophilus caerulescens), 

fracassou devido ao parasitismo dos ninhegos por larvas de Philornis sp. (Diptera, 

Muscidae). Nos outros dois ninhos parasitados, alguns dos filhotes estavam com diversas 

larvas distribuídas pelo corpo, principalmente na região dorsal. No entanto, estes foram 

posteriormente predados e, portanto o fracasso do ninho foi atribuído à predação. 

Associações entre Philornis e Thamnophilus já foram registradas: larvas de P. dowsi 

presentes em um ninho de T. ruficapillus, e larvas de P. glaucinis em uma fêmea 

reprodutora de T. palliatus (Mendonça e Couri 1999). 

Apenas um ninho, de Vireo olivaceus, fracassou devido ao nidoparasitismo pelo 

chopim-gaudério (Molothrus bonariensis). Na área de estudo, já foram registrados 

anteriormente casos de adultos de V. olivaceus alimentando filhotes de chopim (Lima e 

Roper 2004). Infelizmente, encontramos apenas um ninho desta espécie e foi parasitado. 

Aparentemente, Vireo spp. em outros lugares também são frequentemente parasitados, por 

exemplo, a espécie de chopim nidoparasita que ocorre na América do Norte, Molothrus 

ater, pode parasitar intensamente ninhos de Vireo belli e de V. gilvus, afetando o sucesso 

reprodutivo destas aves (Powell e Steidl 2000, Ortega e Ortega 2003). As taxas de 

nidoparasitismo tendem a ser maiores em áreas fragmentadas (Brittinghan e Temple 1983, 

Robinson et al. 1995, Porneluzi e Faaborg 1999). 
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Parasitismo de ninhos de Thamnophilus caerulescens por M. bonariensis já foi 

observado na área estudada (Lima e Roper 2004). Aqui, nenhum dos 24 ninhos 

monitorados dessa espécie foi parasitado. Sugere-se que M. bonariensis tenha parasitado o 

ninho da espécie oportunisticamente no passado. Tal comportamento nidoporasita 

oportunístico é esperado acontecer quando os ninhos da sua espécie hospedeira habitual não 

estão disponíveis (Payne 1998). 

O parasitismo de ninhos de Turdus rufiventris por Molothrus bonariensis foi 

registrado em alguns estudos na Argentina. Em dois deles, observou-se que 20% e 68% dos 

ninhos da espécie hospedeira, respectivamente, foram parasitados, reduzindo a eficiência 

reprodutiva da mesma (Reboreda et al. 2003). No entanto, outro estudo demonstrou um 

baixo êxito reprodutivo da espécie parasita, pois em 68,7% das ninhadas criadas 

experimentalmente contendo um ovo de T. rufiventris e um de M. bonariensis, os ninhegos 

de chopim morreram de inanição (Lichtenstein 1998). No presente estudo, nenhum dos 19 

ninhos de T. rufiventris sofreu nidoparasitismo pelo chopim. No entanto, não se pode 

descartar a hipótese de que tal situação ocorra, ou venha a ocorrer na área de estudo, uma 

vez que M. bonariensis pode ser extremamente generalista quanto à seleção dos seus 

hospedeiros (Reboreda et al. 2003). 

O sucesso reprodutivo das aves geralmente é tão baixo em pequenos fragmentos, 

que é improvável que as populações destes sejam auto-sustentáveis (Brawn e Robinson 

1996). No presente estudo, o baixo sucesso reprodutivo nos fragmentos estudados, sugere 

que tais fragmentos provavelmente são “ralos” populacionais. 

Aliado ao baixo sucesso reprodutivo, está o fato de que estes fragmentos “ralos” 

estão muito distantes de áreas “fontes”, dificultando ou até mesmo impedindo o 

deslocamento de muitas espécies de aves até estas áreas. Na Amazônia Central, em grandes 
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áreas desmatadas (> 250 m), os movimentos de algumas aves de sub-bosque sensíveis à 

fragmentação tornam-se reduzidos (Laurance e Gomez 2005). Com a redução ou inibição 

desses movimentos, as populações de certas espécies podem tornar-se isoladas (Brown e 

Kodric-Brown 1977). As espécies de aves dependentes de florestas são as mais afetadas 

pela área e isolamento dos fragmentos florestais devido à sua limitada habilidade de 

dispersão e, assim, a riqueza destas espécies geralmente é maior em fragmentos maiores e 

menos isolados (Andrade e Marini 2002).  

O grau de isolamento de um fragmento de habitat, portanto, afeta a probabilidade de 

trocas de indivíduos com fragmentos vizinhos, comprometendo a persistência das 

populações (Colli et al. 2003). Após o isolamento algumas espécies desaparecem, enquanto 

outras são raramente encontradas em pequenos fragmentos, independente do isolamento 

(Ferraz et al. 2007). Porém, indivíduos de algumas espécies florestais (tais como 

Thamnophilus caerulescens e Basileuterus leucoblepharus), apesar da limitada habilidade 

de dispersão através da matriz, podem ser encontrados em fragmentos muito pequenos ou 

em fragmentos isolados distando até 430-700 m de outros (Andrade e Marini 2002). Nós 

sugerimos que as populações de aves dos fragmentos aqui estudados estão vulneráveis à 

extinção local devido ao grande isolamento dos fragmentos florestais e a dissimilaridade da 

matriz em relação a estes, que provavelmente limita ainda mais a dispersão de certas 

espécies. 

Os remanescentes florestais localizados num ambiente de intensa ação antrópica 

assemelham-se às ilhas oceânicas, separadas dos continentes aos quais estiveram ligadas 

em outras épocas. Estas ilhas biogeográficas podem encontrar-se em equilíbrio se o número 

de espécies presentes represente um balanço entre imigração e extinção. A taxa de 

imigração é determinada pelo grau de isolamento da ilha: quanto mais isolada estiver a ilha, 
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mais baixa será a taxa de imigração. A taxa de extinção está diretamente ligada ao tamanho 

da ilha, sendo que ilhas maiores hospedam mais espécies, tanto de animais como plantas, 

do que ilhas menores, e desta forma são menos vulneráveis à extinção (MacArthur e 

Wilson 1967). 

Pequenas reservas urbanas podem não ter valor como habitat reprodutivo para 

algumas espécies de aves florestais nativas. Já as grandes reservas em paisagens 

urbanizadas têm valor de conservação excepcional para a maioria das espécies florestais 

nativas, porém é freqüentemente necessário manejar os distúrbios antrópicos que afetam 

negativamente as aves. A combinação de tamanho de reserva e estrutura da paisagem 

influencia o sucesso reprodutivo e potencialmente determina se as populações são auto-

sustentáveis (Donnelly e Marzluff 2004).  

A grande diversidade de um fragmento urbano (Lima e Roper 2004) pode levar o 

pesquisador ou conservacionista a acreditar que o fragmento sustenta as populações. No 

entanto, o sucesso reprodutivo e até mesmo a habilidade de nidificar são prejudicadas nos 

fragmentos, impedindo a sustentabilidade dessas populações. Com o aumento da 

fragmentação, espera-se ver a perda gradual desta diversidade. 
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Tabela 1. Espécies capturadas e anilhadas nos remanescentes do Campus Centro 

Politécnico e Campus Jardim Botânico da Universidade Federal do Paraná. 

Table 1. Species captured and banded in the remnants of the Campus Centro Politécnico 

and Campus Jardim Botânico of the Universidade Federal do Paraná. 

 

 Nº de indivíduos 
capturados por 
fragmento 

Família Espécie  15 ha 5 ha 2 ha 

Total de 
indivíduos 
capturados 

Thamnophilidae Thamnophilus caerulescens 24 0 0 24 

Furnariidae Synallaxis cinerescens  2 1 0 3 

Turdus rufiventris 9 10 4 23 

Turdus albicollis 0 3 0 3 

Turdidae 

Turdus leucomelas 0 0 1 1 

Basileuterus leucoblepharus 9 2 0 11 Parulidae 

Basileuterus culicivorus 4 1 0 5 
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Tabela 2. Resumo dos ninhos encontrados e monitorados nos remanescentes do Centro 

Politécnico e Campus Jardim Botânico da Universidade Federal do Paraná. 

Table 2. Summary of the monitored nests in the remnants of the Centro Politécnico and 

Campus Jardim Botânico of the Universidade Federal do Paraná. 

 

 Ninhos fracassados* 

Espécie Família Nº total 
de 

ninhos 

Ninhos 
com 

sucesso 

PR PA NI AB 

Thamnophilus caerulescens Thamnophilidae 24 1 20 1 0 2 

Turdus rufiventris Turdidae 19 8 8 0 0 3 

Florisuga fusca Trochilidae 4 1 2 0 0 1 

Basileuterus leucoblepharus Parulidae 1 0 1 0 0 0 

Vireo olivaceus Vireonidae 1 0 0 0 1 0 

Leptotila verreauxi Columbidae 2 2 0 0 0 0 

Leptotila rufaxilla Columbidae 1 0 1 0 0 0 

Aramides saracura Rallidae 1 0 1 0 0 0 

TOTAL  53 12 33 1 1 6 

* (Ninhos fracassados) PR = predados; PA = parasitados por larvas de Philornis sp. (Muscidae); NI 

= nidoparasitismo por Molothrus bonariensis (Icteridae); AB = abandono do ninho. 

* (Unsuccessful nests) PR = predated; PA = parazited by larvaes of Philornis sp. 

(Muscidae); NI = nest parasitism for Molothrus bonariensis (Icteridae); AB = abandoned 

nest. 
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Tabela 3. Resumo dos ninhos encontrados e monitorados por fragmento nos Campi da 

Universidade Federal do Paraná. 

Table 3. Summary of the monitored nests by fragment in the Campi of the Universidade 

Federal do Paraná. 

 

 Ninhos fracassados* 

Fragmento Nº de ninhos 
monitorados 

Ninhos com 
sucesso 

PR PA NI AB 

15 ha 38 7 26 1 0 4 

5 ha 14 4 7 0 1 2 

2 ha 1 1 0 0 0 0 

* (Ninhos fracassados) PR = predados; PA = parasitados por larvas de Philornis sp. 

(Muscidae); NI = nidoparasitismo por Molothrus bonariensis (Icteridae); AB = abandono 

do ninho. 

* (Unsuccessful nests) PR = predated; PA = parazited by larvaes of Philornis sp. 

(Muscidae); NI = nest parasitism for Molothrus bonariensis (Icteridae); AB = abandoned 

nest. 
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Figura 1. Localização da área de estudo. Em destaque, os três fragmentos estudados: A: 

fragmento de 15 ha (Campus Jardim Botânico), B: fragmento de 5 ha e C: fragmento de 2 

ha (Campus Centro Politécnico). 

Figure 1. Location of the study area. The three studied fragments: A: fragment of 15 ha 

(Campus Jardim Botânico), B: fragment of 5 ha and C: fragment of 2 ha (Campus Centro 

Politécnico). 

 

Figura 2. Distribuição dos ninhos encontrados nos três fragmentos estudados. Os ninhos de 

T. caerulescens encontrados no menor fragmento e que não entraram nas análises, também 

estão representados. 

Figure 2. Distribution of the nests found in the three studied fragments. The nests of T. 

caerulescens found in the smallest fragment and that did not enter in the analyses, they are 

shown. 

 

Figura 3. Curvas de sobrevivência dos ninhos (média ± desvio padrão) de T. rufiventris e T. 

caerulescens. 

Figure 3. Curves of survival of the nests (average ± standard deviation) of T. rufiventris and 

T. caerulescens. 
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FIGURA 1. 
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FIGURA 2.  



 

 

50 

 

FIGURA 3. 
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SOBREVIVÊNCIA ANUAL DE AVES EM         

REMANESCENTES FLORESTAIS URBANOS* 
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ABSTRACT. Annual survival of birds in urban forest remnants. In fragmented 

environments, avian survival can be influenced by a variety of factors, including reduced 

food abundance, increased nest predation and parasitism and possible corollary 

consequences, such as fluctuating asymmetry. The objectives of this study were to examine 

annual survival rates of some bird species in forest fragments, to infer the consequences of 

urban forest fragmentation. Survival rates were compared between fragments (15 ha, 5 ha e 

2 ha) on the Federal University of Paraná Campus, in Curitiba, Paraná, southern Brazil. 

Birds were captured and uniquely color-banded from April to December 2006. In October 

2007, the birds in these fragments were again censured to estimate annual survival. A total 

of 70 individuals were captured, in six species, of which only 18 (26%) were found in the 

2007 census. The low annual survival suggests that these fragments are population sinks, 

and therefore require continued immigration of individuals from other more productive 

regions. If these other more productive regions continue to be fragmented, then we expect a 

continual decline in species richness and abundance in urban forest fragments. 

KEY WORDS: source-sink dynamics, urbanization, survival rates, fragmented forests, 

stepping-stones. 
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RESUMO. A sobrevivência das aves pode ser influenciada por diversos fatores tais como: a 

massa corporal individual, características da história de vida (tais como idade reprodutiva, 

tamanho de ninhada e número de ninhadas por ano), fatores climáticos (p.ex., pluviosidade) 

e ambientais (fragmentação florestal). Em ambientes fragmentados, a sobrevivência das 

aves pode ser reduzida devido à diminuição na disponibilidade de alimento e às alterações 

nas taxas de parasitismo, assimetria flutuante e predação. Esta pesquisa teve como objetivo 

estudar a sobrevivência de algumas espécies de aves em remanescentes florestais urbanos. 

O trabalho foi desenvolvido em três fragmentos florestais de diferentes tamanhos (15 ha, 5 

ha e 2 ha) no Campus Centro Politécnico e Campus Jardim Botânico da Universidade 

Federal do Paraná, em Curitiba. Entre os meses de abril e dezembro de 2006 foram 

realizadas capturas de aves nos três fragmentos. Cada indivíduo capturado foi identificado 

(espécie, sexo e idade), medido (comprimento de bico, asa, cauda, tarso-metatarso e peso) e 

marcado individualmente com combinações únicas de cores de anilhas de plástico e 

metálicas. Em outubro de 2007 um censo total da área usada, através do reconhecimento 

visual com auxílio de binóculos e de captura com redes-de-neblina, foi feito para contar 

todos os adultos das espécies estudadas para ver quantos adultos anilhados ainda estavam 

vivos. Ao todo, foram capturadas 70 aves adultas, pertencentes a sete espécies, em 2006. 

Destas, apenas 18 (26%) foram observadas no ano seguinte. A reduzida sobrevivência 

anual das aves nestes remanescentes sugere que estes sejam ralos (“sinks”) para as 

populações, sendo a dispersão fundamental para a manutenção da diversidade da avifauna e 

para a perpetuação das espécies nestes ambientes. 

PALAVRAS-CHAVE: dinâmicas fonte-ralo, urbanização, taxas de sobrevivência, florestas 

fragmentadas, trampolins ecológicos. 
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INTRODUÇÃO 

Algumas características da história de vida das aves podem influenciar consideravelmente a 

sua sobrevivência. Aves com maiores ninhadas e que iniciam precocemente a sua vida 

reprodutiva apresentam probabilidades de sobrevivência baixas (Saether 1988). 

Comparações interespecíficas indicam que o tamanho de ninhada e a produtividade anual 

(tamanho de ninhada X número de ninhadas X taxa de sucesso) são inversamente 

relacionados à sobrevivência dos adultos (Ekman e Askenmo 1986, Bennet e Harvey 1988, 

Saether 1988, Martin e Clobert 1996). 

O esforço durante a reprodução pode implicar em custos fisiológicos para a ave, 

culminando na redução de sua fecundidade futura ou da sua própria sobrevivência (Orton 

1929, Hanssen et al. 2005). Tais reduções podem ser ocasionadas pela supressão temporal 

da função imune em indivíduos submetidos ao estresse ou trabalho árduo, aumentando os 

riscos de infecções (Sheldon e Verhulst 1996, Hanssen et al. 2005). Quando o investimento 

reprodutivo e, conseqüentemente, os custos fisiológicos associados tornam-se altos, o 

organismo pode morrer como um resultado da deterioração de seu corpo. 

Assim, em certas espécies, machos não-reprodutores podem sobreviver mais que 

reprodutores (Ekman e Askenmo 1986). Por outro lado, aves que são incapazes de 

reproduzir devido a fatores ambientais podem desgastar-se menos que aves reprodutoras 

naquela estação e, portanto, ter probabilidade maior  de sobreviver até o próximo período 

reprodutivo  (McCleery et al. 1998). Quanto às fases da reprodução, a de cuidado à prole é 

tradicionalmente considerada mais dispendiosa que a de incubação dos ovos (Monaghan e 

Nager 1997, Thomson et al. 1998).  

Fatores abióticos também podem exercer efeito na sobrevivência das aves. Na 

Austrália, aves em áreas com menor precipitação (< 760 mm anuais) sobrevivem 15% mais 
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que aquelas em áreas de maior precipitação (> 760 mm) (McCleery et al. 1998). Para 

Aimophila ruficeps (Emberizidae), as probabilidades de sobrevivência anual não mudam 

com a precipitação, embora as probabilidades anuais de re-avistamento dos indivíduos 

estejam fortemente associadas com as variações na precipitação, sendo altas nos anos 

úmidos e baixas nos anos secos (Morrison et al. 2004). 

A fragmentação florestal pode reduzir a sobrevivência das aves ao alterar as taxas 

de parasitismo, assimetria flutuante e predação, além da disponibilidade de alimento 

(Litvaits 1993). Em ambientes fragmentados, os níveis de infestação por parasitas podem 

aumentar devido ao maior contato com animais domésticos, ou devido a uma diminuição da 

resistência a parasitas (Gettinger e Ernest 1995, Rojas 1998). Aves de fragmentos urbanos 

podem apresentar taxas mais altas de infestação por ácaros de pena, tanto em asas quanto 

em caudas, comparativamente às aves em fragmentos fora do perímetro urbano (R. Durães 

com. pess., 2007). As aves em fragmentos urbanos podem ser infectadas por parasitas de 

modo diferenciado daquelas em fragmentos não urbanos (Marini 2000). 

A assimetria flutuante (AF), diferença entre os lados de um caráter bilateral, é uma 

alteração morfológica causada por estresse genético ou ambiental, que pode comprometer a 

sobrevivência dos indivíduos. Uma ave com asas assimétricas, por exemplo, pode ter uma 

baixa eficiência aerodinâmica, apresentar dificuldades no vôo e, consequentemente, ter sua 

sobrevivência reduzida. Um maior grau de simetria implica em maior habilidade para 

suportar pressões ambientais, enquanto a assimetria flutuante pode resultar em menor 

habilidade ou incapacidade para suportar tais pressões. A AF também pode estar associada 

com o desempenho sexual e seleção sexual. Observações em penas da cauda de Hirundo 

rustica indicam que a AF é alta e negativamente correlacionada com o sucesso de 

acasalamento (Rasmuson 2002). Para muitos grupos de espécies são encontrados maiores 
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níveis de assimetria flutuante em áreas fragmentadas do que em áreas contínuas (Anciães e 

Marini 2000), revelando um efeito negativo da fragmentação florestal na sobrevivência das 

espécies (Marini 2000, Lens et al. 1999, Lens et al. 2002). Maiores níveis de perturbação 

de hábitat podem refletir-se em um aumento nos níveis de assimetria da população antes de 

um decréscimo na sobrevivência tornar-se aparente (Lens et al. 2002).  

A menor disponibilidade de alimento, típica de áreas fragmentadas, pode afetar a 

sobrevivência de aves adultas (Boag e Grant 1981). A elevada abundância de predadores de 

aves ao longo das bordas de ambientes fragmentados (Crooks e Soulé 1999) também pode 

reduzir a sobrevivência de aves adultas. As bordas de florestas urbanas provavelmente 

atraem pequenas aves de rapina por fornecer mais locais de nidificação ou poleiros 

(Morrison et al. 2004). 

Enfim, a fragmentação pode influenciar a sobrevivência das aves por meio de vários 

processos. A questão, então, é se estes fatores combinam-se para reduzir a probabilidade da 

permanência das aves nestes fragmentos. O problema pode ser mais grave ainda em 

fragmentos urbanos, nos quais a matriz não favorece o deslocamento de aves de outras 

áreas para o fragmento. O objetivo deste estudo é estimar a sobrevivência de espécies de 

aves em três fragmentos florestais urbanos para calcular a taxa de crescimento populacional 

e, assim, examinar se as populações são estáveis. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Área de Estudo 

VIDE CAPÍTULO 1 
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Aves estudadas 

Entre os meses de abril e dezembro de 2006 foram armadas seis redes-de-neblina, 

nos três remanescentes, visando capturar o maior número possível de aves. As capturas 

foram realizadas no período da manhã (entre 06h00 e 11h00) e final de tarde (entre 15h00 e 

18h00), totalizando aproximadamente 110 dias de captura (600 horas/rede). Os indivíduos 

foram atraídos às redes com auxílio de play-back do canto da espécie. Esta fase visou 

capturar e marcar indivíduos das espécies mais abundantes nos remanescentes. Cada 

indivíduo capturado foi identificado (espécie, sexo e idade) e marcado individualmente com 

combinações únicas de cores de anilhas de plástico e metálicas conforme manual de 

anilhamento de aves silvestres do CEMAVE (Centro de Estudos para Conservação das 

Aves Silvestres – IBAMA, 1994). 

Em outubro de 2007 um censo ou contagem total da área usada foi feito para contar 

todos os adultos das espécies estudadas para ver quantos adultos anilhados ainda estavam 

vivos. Foram realizadas visitas diárias aos remanescentes visando observar e/ou capturar as 

aves, para identificar os indivíduos anilhados no ano anterior. Foi realizado um esforço 

total de 100 horas de observações e aproximadamente 80 horas/rede. No caso das espécies 

territorialistas, utilizou-se play-back em seus territórios para atraí-las próximo ao ponto de 

visão, para simples observação. Cada vez que se observava ou recapturava um indivíduo 

anilhado no ano anterior, registrava-se a espécie e combinação de cores das anilhas. 

A taxa de sobrevivência foi considerada como a proporção dos indivíduos 

capturados em 2006 ainda vivos em 2007, no censo final. No censo final, foram procurados 

nos fragmentos todos os indivíduos marcados nos territórios conhecidos desde o início do 

estudo. 
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RESULTADOS 

No período de nove meses foram capturados e anilhados 70 indivíduos, pertencentes 

a sete espécies (Tabela 1). 

 

Censo 

Dos 70 indivíduos adultos capturados e anilhados em 2006, um total de 18 (26%) 

foram observados nos remanescentes no ano seguinte (Tabela 2). A sobrevivência de 

Thamnophilus caerulescens foi de 0,46 ano-1 e a de Basileuterus leucoblepharus foi de 0,36 

ano-1. Foi notado que as espécies de Turdus não foram territoriais no sentido de 

permanecerem em áreas defendidas. Então, estas espécies não foram incluídas no cálculo 

de sobrevivência. 

 

DISCUSSÃO 

Em populações estáveis, as taxas de natalidade equilibram-se com as taxas de 

mortalidade dos adultos (Skutch 1949, Bennett e Harvey 1988).  Nos fragmentos aqui 

estudados, o sucesso reprodutivo das aves é muito baixo (apenas 25% dos ninhos tiveram 

sucesso). Este baixo sucesso reprodutivo, aliado à baixa taxa anual de sobrevivência de 

aves adultas, sugere que estes remanescentes atuem como ralos (“sinks”) para as 

populações de aves. 

 A taxa anual de sobrevivência por espécie, considerando as capturas nos três 

fragmentos, foi muito baixa. Nenhum dos indivíduos de Turdidae anilhados (espécies 

Turdus rufiventris, T. albicollis e T. leucomelas) foi reavistado após a reprodução, mas isso 

não indica necessariamente que eles morreram. Como estas aves freqüentemente se 

movimentam entre bordas de matas e pastagens, e entre ambientes periantrópicos e 
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capoeiras (Argel-de-Oliveira 1998), elas podem ter se deslocado para fragmentos próximos, 

à procura de novos locais de nidificação e/ou recursos alimentares. Aves adaptadas a áreas 

abertas costumam passar de um fragmento a outro com grande facilidade e freqüência de 

modo que um mesmo indivíduo frequentemente se utiliza de vários fragmentos florestais 

(Fernandez 2000). Além disso, como parte da dieta dessas espécies é frugívora, é possível 

que realizem deslocamentos acompanhando a frutificação de determinadas plantas. 

Quando a qualidade do habitat reprodutivo é baixa, as aves não costumam retornar 

ao mesmo local reprodutivo nos anos subseqüentes (Haas 1998, Forero et al. 1999). Por 

isso, a sobrevivência das espécies aqui estudadas pode parecer baixa nos fragmentos, não 

apenas pela maior mortalidade, mas também pela menor fidelidade aos sítios de 

nidificação. Muitos dos indivíduos anilhados em 2006 e não-reavistados e/ou recapturados 

no ano seguinte, podem ter deixado estes fragmentos logo após o fracasso reprodutivo, em 

busca de áreas com condições mais favoráveis para a reprodução.  

Cabe ressaltar que algumas espécies predominantemente florestais são capazes de 

deslocar-se apenas ocasionalmente entre fragmentos, enquanto outras passam vários anos 

sem cruzar uma única vez distâncias de poucas centenas de metros de vegetação aberta 

separando fragmentos florestais (Fernandez 2000). As espécies estritamente florestais aqui 

estudadas (Thamnophilus caerulescens, Basileuterus leucoblepharus, B. culicivorus e 

Synallaxis cinerascens) provavelmente evitam realizar deslocamentos entre as áreas abertas 

urbanizadas que separam os fragmentos, exceto em casos especiais (escassez de alimento, 

baixo sucesso reprodutivo, etc). 

Portanto, não se pode afirmar que todos os indivíduos anilhados em 2006 e não 

encontrados durante o censo abandonaram os fragmentos amostrados para mudar-se para 

outros fragmentos. Uma parte dessas aves deve ter “sumido” devido à mortalidade, seja por 
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velhice, doenças, catástrofes naturais ou predação. É importante enfatizar que bordas de 

florestas urbanas atraem pequenas aves de rapina, predadoras de pássaros, por fornecer 

mais locais de nidificação ou poleiros (Morrison et al. 2004), sendo que aves de rapina 

diurnas podem ser tão abundantes em áreas urbanas quanto em áreas semi-naturais 

(Carvalho e Marini 2007). Duas aves de rapina predadoras de aves adultas foram 

observadas no fragmento de 15 ha: Accipter striatus (Accipitridae) e Rupornis magnirostris 

(Accipitridae). 

Em áreas fragmentadas, a reprodução reduzida ao longo dos anos chega a não 

compensar mais a mortalidade dentro da população, levando espécies sucessivamente à 

extinção local sem ocorrer eventos dramáticos como destruição de hábitats (Terborgh 

1980). A paisagem na qual o fragmento florestal está inserido exerce influência sobre o 

balanço entre colonização e extinção locais de espécies. Tal influência é ainda maior entre 

espécies estritamente florestais, que geralmente apresentam baixa capacidade de dispersão, 

como é o caso dos insetívoros de estratos inferiores da floresta (Borges e Stouffer 1999). 

Um grande número de espécies, muitas das quais são consideradas estáveis ou 

seguras em florestas contínuas, estão se tornando extintas em áreas fragmentadas (Ribon et 

al. 2003). Os fatores mais importantes que podem contribuir para a extinção das populações 

locais em fragmentos florestais são: o isolamento, a limitada habilidade de dispersão e 

adaptação, a perda sucessional do hábitat, as dificuldades no fluxo gênico (que podem 

resultar na deriva genética) e o aumento da pressão dos predadores, competidores, parasitas 

e de doenças (Rolstad 1991, Gimenes e Anjos 2003, Cerqueira et al. 2003). As aves 

insetívoras terrestres e de sub-bosque estão entre as espécies mais ameaçadas pela 

fragmentação florestal e estrutura secundária da vegetação (Willis 1979, Aleixo e Vielliard 

1995, Stratford e Stouffer 1999, Sekercioglu et al. 2000, Ribon et al. 2003), pois estão 
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intimamente associadas ao interior da floresta, podendo diminuir em riqueza ou mesmo 

extinguir-se localmente com a redução da área (Santos 2004). 

Basileuterus leucoblepharus e B. culicivorus são pequenos parulídeos insetívoros 

que ocorrem no interior de florestas com sub-bosque denso sendo, portanto, extremamente 

sensíveis a alterações nestes hábitats (Anjos 1990). Anjos e Laroca (1989) e Anjos (1990) 

detectaram a presença de ambas as espécies no “Bosque do Capão da Imbuia”, fragmento 

de Floresta de Araucária com 3,6 ha situado em Curitiba. Porém, após 1992 estas aves 

foram desaparecendo e, atualmente, ocorrem apenas eventualmente no local, e não são 

abundantes. A presença destas espécies notavelmente diminuiu após a construção de uma 

passarela no interior do bosque. O sub-bosque deste fragmento também sofreu uma 

alteração com a queda de muitas árvores de grande porte, não por ação humana direta (P. 

Scherer Neto com. pess. 2007).  

B. leucoblepharus e B. culicivorus também foram detectados no menor 

remanescente aqui estudado durante os anos 2001 e 2002.  No entanto, após a remoção do 

sub-bosque neste local, no ano seguinte, foi constatada a ausência destas espécies (Lima e 

Roper 2004). Portanto, a extinção local das espécies em apreço, tanto neste fragmento 

quanto no “Bosque do Capão da Imbuia”, ocorreu provavelmente devido às alterações na 

estrutura da vegetação de sub-bosque.  

 A ocorrência destes parulídeos em remanescentes de pequeno tamanho, como no 

“Bosque Alemão”, em Curitiba, com apenas 2,4 ha, sugere que o fator tamanho seja um 

evento secundário na presença destas espécies (S. Baijuk com. pess. 2006).  Provavelmente, 

o grau de conservação do remanescente, e a estrutura, densidade e composição da 

vegetação do sub-bosque, ao invés do tamanho, sejam mais importantes para garantir a 

presença destas espécies.   
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É provável que, futuramente, as aves insetívoras de sub-bosque aqui estudadas 

(Thamnophilus caerulescens, B. leucoblepharus, B. culicivorus e Synallaxis cinerascens), 

bem como as demais dessa guilda existentes nesses fragmentos, possam extinguir-se, uma 

vez que tais áreas estão isoladas de outros fragmentos. O fragmento florestal mais próximo, 

localizado no Jardim Botânico (há aproximadamente 449 m do maior fragmento, 252 m do 

mediano e 1064 m do menor) provavelmente também atua como ralo (“sink”) para as 

populações de aves, devido ao pequeno tamanho (6.81 ha) e baixo grau de conservação. Os 

fragmentos pertencentes ao Parque Barigui, com uma extensão total de aproximadamente 

70 ha e em bom estado de conservação, contendo 133 espécies de aves (L.R. Deconto com. 

pess. 2007) são possivelmente os “fragmentos-fontes” mais próximos, distando 

aproximadamente 6,5 km do maior fragmento.  

Quando a reprodução e a sobrevivência são muito baixas em fragmentos urbanos a 

dispersão é crítica para a manutenção da diversidade nestes locais (Melles et al. 2003). Em 

paisagens agrícolas, onde algumas aves são afetadas pelo isolamento, pequenos fragmentos 

ou árvores isoladas na matriz podem servir como trampolins ecológicos (“stepping 

stones)”, facilitando o movimento entre fragmentos através da paisagem (Potter 1990, 

Fisher e Lindenmayer 2002a, Fisher e Lindenmayer 2002b). Nas paisagens urbanas, as 

árvores de ruas podem servir como “stepping stones” entre fragmentos isolados (Watson et 

al. 2005), facilitando a dispersão das aves. 

Uma forma de aumentar a propagação de “stepping stones” em áreas urbanizadas é 

incentivar o plantio de árvores em ruas e avenidas das cidades, e de pequenos arbustos e/ou 

plantas ornamentais em jardins residenciais. Tais medidas certamente auxiliarão muitas 

espécies de aves, particularmente aquelas que têm dificuldades em transpor áreas abertas, a 

se deslocar entre fragmentos isolados.  
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Com o aumento da urbanização, o número de espécies de aves tende a declinar e o 

grupo de espécies remanescentes é dominado por aquelas altamente abundantes (Melles et 

al. 2003). Uma estratégia visando manter a avifauna residente e a diversidade total de 

espécies em ambientes urbanos é integrar parques, reservas e áreas residenciais 

circundantes em desenhos de planejamento e desenvolvimento urbanos (Melles et al. 

2003). 

Marzluff e Ewing (2001) recomendam algumas ações de curto à longo prazo, para 

restaurar a função ecológica de fragmentos urbanos, e assim, auxiliar na manutenção de 

aves nativas nestes fragmentos, dentre as quais destacam-se: a manutenção da vegetação 

nativa, de árvores mortas e de outras estruturas de nidificação nos fragmentos; o manejo da 

matriz ao redor do fragmentos; o delineamento de “zonas-tampão”, que reduzam a 

penetração de agentes indesejáveis (tais como predadores, parasitas e competidores) nos 

fragmentos;  e o desenvolvimento de programas de monitoramento da diversidade, 

reprodução, sobrevivência e dispersão da avifauna nestes locais. Tais ações poderão ser 

futuramente implantadas em fragmentos florestais de Curitiba e de outras grandes cidades 

brasileiras, visando manter a avifauna remanescente. Vale a pena lembrar que, mesmo os 

pequenos fragmentos são importantes, por servirem como pontos de passagem entre 

fragmentos maiores de espécies menos abundantes e mais exigentes, fornecendo alimento e 

abrigo temporário para várias espécies, e manterem populações regionais de algumas 

espécies mais comuns (Laps et al. 2003). 

A expansão urbana em Curitiba, como em muitas outras cidades, dizimou as 

grandes formações florestais. Por isto, atualmente, a conservação e a restauração de 

pequenos fragmentos é uma das poucas opções de manejo possíveis nestes ambientes. 

Outra importante estratégia de manejo é o plantio de árvores nativas nas ruas das cidades, já 
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que estas podem servir como “stepping stones”, facilitando o deslocamento das aves entre 

os fragmentos isolados. Tal dispersão é fundamental para a manutenção da diversidade nos 

fragmentos urbanos, já que o sucesso reprodutivo e a sobrevivência são muito baixos. 
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Tabela 1. Espécies capturadas e anilhadas nos remanescentes do Centro Politécnico e 

Campus Jardim Botânico da Universidade Federal do Paraná. 

Table 1. Captured and banded species in the remnants of the Centro Politécnico and 

Campus Jardim Botânico of Universidade Federal do Paraná. 

 

 Nº de indivíduos 

capturados por 
Família Espécie  15 ha 5 ha 2 ha 

Total de 

indivíduos 

capturados 
Thamnophilidae Thamnophilus caerulescens 24 0 0 24 

Furnariidae Synallaxis cinerescens  2 1 0 3 

Turdus rufiventris 9 10 4 23 

Turdus albicollis 0 3 0 3 

Turdidae 

Turdus leucomelas 0 0 1 1 

Basileuterus leucoblepharus 9 2 0 11 Parulidae 

Basileuterus culicivorus 4 1 0 5 
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Tabela 2. Indivíduos anilhados que sobreviveram nos remanescentes do Centro Politécnico 

e Campus Jardim Botânico da Universidade Federal do Paraná. 

Table 2. Banded individuals that survived in the remnants of the Centro Politécnico and 

Campus Jardim Botânico of Universidade Federal do Paraná. 

Família Espécie Capturas em 

2006 

Encontrados em 

2007 

Thamnophilidae Thamnophilus caerulescens   24 11 

Furnariidae Synallaxis cinerescens   3  1 

Turdus rufiventris 23 0 

Turdus albicollis 3 0 

Turdidae 

Turdus leucomelas 1 0 

Basileuterus leucoblepharus 11 4 Parulidae 

Basileuterus culicivorus 5 2 

TOTAL  70 18 

 

 


