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Resumo geral 

 

As dinâmicas populacionais e características de história de vida de organismos formam 

a base para o entendimento de diversas questões ecológicas. Temas como reprodução e 

territorialidade são centrais em muitos trabalhos. Entretanto, alguns aspectos da 

reprodução, como elementos que podem afetar a escolha dos locais de nidificação e 

características de nidificações sucessivas, são pouco explorados. Pouco se sabe também 

a respeito de fatores que agem sobre o tamanho de território de espécies neotropicais. 

Neste trabalho, estudou-se o passeriforme palustre Stymphalornis acutirostris na Baía 

de Guaratuba, Guaratuba, Paraná. Foi testada a relação entre a área de vegetação 

frequentemente inundada e o tamanho dos territórios, e complementarmente também a 

diversidade estrutural, número de vizinhos e razão perímetro/área em relação ao 

tamanho territorial. Também foi testado se haviam diferenças nas características de 

nidificações sucessivas após eventos de sucesso ou insucesso reprodutivo. Encontrou-se 

relação positiva entre a área de vegetação frequentemente inundada e tamanho dos 

territórios e uma relação negativa entre a razão perímetro/área com o tamanho 

territorial. Acredita-se que os indivíduos ajustem o tamanho do território conforme a 

quantidade de vegetação inundável, sendo tal ajuste ligado possivelmente à necessidade 

de forrageamento. A razão perímetro/área é relacionada aos custos da defesa na 

manutenção do território. Nenhuma das variáveis incluídas em um modelo linear 

generalizado explicou o sucesso, nem demonstraram diferenças entre ninhos 

subsequentes para tentativas de insucesso ou sucesso. Constatou-se, porém, que casais 

da espécie com ambiente dominado pelo campim-serra Cladium jamaicense em seus 

territórios não constroem ninhos em outros ambientes. Conclui-se que, embora haja 

ambientes preferenciais para nidificação, mudanças nas características de ninhos após 

eventos de insucesso se devem ao acaso. 
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Main abstract 

 

The population dynamics and life history characteristics of many organisms build the 

background for understanding of many ecological questions. Reproduction and 

territoriality are central subjects in many works. However some aspects of reproduction, 

as elements that can affect the choice of breeding sites and nests characteristics of 

successive nesting, are poorly known, as also the factors that determine territory size in 

Neotropical birds. This study was realized at Guaratuba bay, Paraná state, using as 

model a marsh-dwelling bird, the Marsh Antwren (Stymphalornis acutirostris). This 

aimed to investigate, mainly, the relation between often flooded vegetation with 

territory size, but test too the structural diversity, number of neighbors and 

perimeter/area ratio with territory size. We also test the relation between nest and nest 

site characteristics in successive breeding attempts after nest success or failure. The 

results showed a relationship between the often flooded vegetation area with the 

territory size and an inverse relationship between the ratio perimeter/area and territory 

size. We believe that the individuals adjust their territories to frequently flooded 

vegetation probably to reach food requirements, and perimeter/area due to balance 

costs/benefits of territorial defense. We do not found factors significant on nest success, 

even for some characteristics of renestings. Although changes in vegetation of nest site 

between renesting was common, no significant differences were detected concerning 

changes in vegetation type in renesting despite of previous nest fate. However some 

vegetation types were more used than others and birds that have Cladium jamaicense 

cover in their territory do not nested in another vegetation types. Although some 

vegetation types are choose, the changes in nests after no success seem to be random. 
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Introdução 

 

As dinâmicas populacionais são, em geral, regidas pelas características de 

história de vida de uma espécie. Este tema tem sido estudado há muito tempo em 

diferentes organismos (vide Stearns 1977), havendo inúmeros trabalhos com diferentes 

abordagens (Stearns 1977, Fowler 1981, Millar e Zammuto 1983, Fowler 1988, Stearns 

1992, Sibly 1995, Airoldi 2000, Hughes e Tanner 2000, Sæther e Bakke 2000, Wilcox e 

Possingham 2002, Sæther et al. 2004, García-Guzmán e Morales 2007, Addison et al. 

2009, Hau et al. 2010, Nettle 2010, Phillips et al. 2010, Robinson et al. 2010). Grande 

atenção é direcionada às características determinantes das dinâmicas populacionais, e 

que estão ligadas à evolução das histórias de vida das espécies, como a reprodução 

(Schoener e Schoener 1980, Badyaev e Ghalambor 2001). 

Neste contexto, há vários estudos que utilizaram aves como modelo para testar 

hipóteses de traços de histórias de vida (Lack 1954, Skutch 1960, Sibly 1995, Arnold e 

Owens 1999, Ricklefs 2000, Sæther e Bakke 2000, Sæther et al. 2004, Addison et al. 

2009, Wilkin e Sheldon 2009, Hau et al. 2010, Robinson et al. 2010). Estes estudos se 

concentraram em regiões temperadas, havendo lacunas geográficas, como no 

Neotrópico (Roper 2005, Gill et al. 2007, Lee et al. 2008, Addison et al. 2009, Tarwater 

e Brawn 2010). 

Um tema de destaque em estudos de dinâmica populacional é a predação, tida 

como a maior força que direciona o comportamento animal e os traços de história de 

vida (Lack 1954, Martin 1995), quanto uma das principais causas de insucesso 

reprodutivo em aves (Nice 1957). Em geral, a predação nas regiões tropicais é maior do 

que em regiões temperadas (Skutch 1985, Martin 1996, Sæther 1996, Roper et al. 

2010). Discussões sobre a importância da predação na seleção de sítios de nidificação se 

estendem (Holway 1991, Filliater et al. 1994, Schmidt e Whelan 1999, Roper 2000, 
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Shochat et al. 2005). Pouco se sabe sobre a importância de experiências anteriores de 

um indivíduo na escolha do local para reproduzir (Marzluff 1988). Existe limitada 

informação (Hendricks 1991, Arnold 1993, Grand e Flint 1996, Howlett e Stutchbury 

1997, Kershner et al. 2004) se espécies que realizam várias tentativas consecutivas em 

uma mesma estação reprodutiva modificam as características de seus ninhos e o sítio de 

nidificação baseado em experiências anteriores. Indivíduos poderiam evitar construir 

novos ninhos nas proximidades e/ou alterar suas características estruturais em lugares 

semelhantes àqueles nos quais foram mal sucedidos, hipótese ainda pouco testada 

(Kershner et al. 2004). 

Outros fatores de perda de ninhos também merecem atenção, como tempestades, 

vendavais e variação no nível de rios, lagos e mares, no caso de espécies que vivem em 

ambientes sujeitos a estes fenômenos (Greenberg et al. 2006a, Reinert 2006). 

Populações de algumas espécies norte-americanas que reproduzem em áreas afetadas 

por frequentes inundações, como brejos-de-maré, têm adaptações para sobreviver e 

obter sucesso reprodutivo nestes locais (Greenberg et al. 2006a). Espera-se que uma 

espécie que sofre constantes perdas de ninhos e filhotes por inundações evite construir 

ninhos na vegetação mais baixa, mas isto foi testado apenas para poucas espécies 

(Greenberg et al. 2006a, Reinert 2006). 

Populações também são influenciadas profundamente por variações 

demográficas (Carpenter 1987, Silvertown et al. 1993, Heppell et al. 2000, Hughes e 

Tanner 2000, Sæther e Bakke 2000, Adams 2001). Sobre este assunto há extensa 

bibliografia na qual se demonstra a influência do tamanho de território na demografia, 

regulação populacional e ecologia espacial (Hinde 1956, Krebs 1971, Morse 1976, Dill 

1978, Kodric-Brown e Brown 1978, Patterson 1980, Adams 2001, Sæther et al. 2002, 

Anich et al. 2009). O tamanho de território do malurídeo australiano Malurus splendens 
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tem forte ligação com o sucesso reprodutivo, possivelmente devido aos territórios 

maiores proverem mais recursos necessários para construir ninhos, alimentar e proteger 

filhotes (Brooker e Rowley 1995). Outros muitos elementos são atribuídos à escolha, 

manutenção e regulação do tamanho de territórios, sendo os principais: alimento 

(Salomonson e Balda 1977, Carpenter et al. 1983, Hixon 1980, Hixon et al. 1983), 

locais para ninho (Odum e Kuenzler 1955) e parceiros (Gill e Stutchbury 2006). Alguns 

estudos apontaram também que mudanças na estrutura do habitat afeta indiretamente o 

tamanho de territórios (Smith e Shugart 1987, Marshall e Cooper 2004). 

No Brasil trabalhos como de Duca e Marini (2005), Duca et al. (2006) e Faria et 

al. (2007) são alguns dos poucos que têm testado fatores que regulam ou influenciam o 

tamanho e forma do território em aves. A carência de estudos sobre áreas de vida e 

territórios na América do Sul é tão grande que apenas 6% das aves do continente têm 

essa informação conhecida (Moreira e Tubelis 2010). Das espécies para as quais existe 

essa informação, sabe-se que algumas apresentam grande variação (Morse 1976, Myers 

et al. 1979, Khoury e Boulad 2010). Para Stymphalornis acutirostris, Reinert et al. 

(2007) demonstraram uma variação de tamanho territorial de 0,25 - 3,5 ha, sendo estes 

respectivamente, um dos menores e um dos maiores territórios já registrados para 

thamnophilídeos (Reinert et al. 2007). 

O presente estudo foi realizado visando entender melhor algumas exigências 

ecológicas de S. acutirostris, endemismo de brejos litorâneos do bioma Floresta 

Atlântica e, além disso, disponibilizar informações que permitam aprimorar medidas 

futuras para a sua conservação. Procura-se, também, fornecer dados que auxiliem no 

entendimento de questões ligadas à reprodução e demografia de aves palustres através 

da análise de informações sobre territórios e sítios de nidificação da espécie. 
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A espécie Stymphalornis acutirostris: informações gerais e conservação. 

O bicudinho-do-brejo (S. acutirostris; Figura 1) ficou por séculos escondido da 

ciência em brejos litorâneos no sul do país, até ser descoberto em 1995 por M. R. 

Bornschein e B. L. Reinert (ver Bornschein et al. 1995 para mais detalhes). A espécie 

foi descrita a partir de dois indivíduos, um macho jovem e uma fêmea, capturados no 

balneário Ipacaray, próximo a uma rodovia entre Matinhos e Praia de Leste, litoral sul 

do Paraná (Reinert 2008). Posteriormente, o macho adulto foi descrito (Reinert e 

Bornschein 1996). 

 

 

Figura 1: Fêmea (à esquerda) e macho de Stymphalornis acutirostris, (Ilha do 

Jundiaquara, Guaratuba, Paraná). Fotos: Ricardo Belmonte-Lopes. 

 

Symphalornis acutirostris é considerado ameaçado de extinção na categoria “Em 

perigo” mundialmente (IUCN 2010), no Brasil (Machado et al. 2008) e no Paraná 

(Straube et al. 2004). São várias as circunstâncias apontadas como responsáveis por este 

“status” de conservação. Entre as mais importantes, distribuição geográfica reduzida e 

redução de habitat por aterramentos e invasão de gramíneas exóticas (Brachiaria spp.), 
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que extirpam a vegetação herbácea nativa, alterando substancialmente a estrutura do 

habitat. Reinert (2001) e Reinert et al. (2007) apresentaram informações sobre a sua 

distribuição geográfica, tamanho populacional, habitat e conservação. Informações 

gerais sobre a espécie também podem ser encontradas em Sick (1997), Zimmer e Isler 

(2003), Straube et al. (2004), IUCN (2010) e Reinert et al. (2009). 

Este pequeno passeriforme da família Thamnophilidae (14 cm de comprimento e 

10 g de peso médio) é o único representante exclusivamente palustre de sua família 

(Zimmer e Isler 2003, Reinert 2008). Habita a vegetação herbácea e arbustiva, nidifica 

principalmente na herbácea e apresenta reduzido potencial de dispersão, inferido com 

base em seu reduzido potencial de voo (Bornschein et al. 1995, Reinert 2001, Reinert et 

al. 2007, Reinert 2008). É residente ao longo do ano e monogâmico. A estação 

reprodutiva inicia-se no final de agosto e estende-se até meados de março. Põe dois 

ovos que são incubados durante 16 dias, em média Ambos os membros do casal 

incubam os ovos e alimentam os filhotes, mesmo fora do ninho, quando ainda recebem 

cuidados dos pais por até 71 dias. O número máximo de proles geradas por estação 

reprodutiva é de duas, e o maior número de nidificações subsequentes observado para 

um mesmo casal foi de oito tentativas sem sucesso em uma mesma estação (Reinert 

2008). 

O bicudinho-do-brejo é restrito a tipos específicos de ambiente. Reinert et al. 

(2007) descreve nove que são ocupados pela espécie, dos quais cinco herbáceos e quatro 

que apresentam um estrato superior arbóreo e inferior herbáceo. Estes ambientes, que se 

denominam como Formação Pioneira de Influência Fluvial, Fluviomarinha e/ou 

Lacustre, estão localizados principalmente no interior de baías, em planícies aluviais 

inundadas e entre cordões de dunas em planície quaternária costeira (Reinert 2001, 

Reinert et al. 2007). 
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A distribuição geográfica da espécie está limitada à planície litorânea entre a 

Baía de Antonina, no Paraná, e o rio Itapocu, em Santa Catarina, ocorrendo em oito 

populações separadas cujas áreas somadas totalizam 6.060 ha (Reinert et al. 2007). A 

restrição deste passeriforme a ambientes específicos da região litorânea o torna 

suscetível à elevação do nível dos oceanos (Simas 2001, Hartig et al. 2002, Greenberg 

et al. 2006b) que pode provocar profundas alterações na distribuição das populações da 

espécie, com consequências catastróficas. A antropização de áreas, que num cenário 

futuro poderiam abrigar ambientes propícios a S. acutirostris, pode não permitir o 

estabelecimento de indivíduos à medida que sejam deslocados de suas áreas atuais pela 

subida do nível do mar. 

O bicudinho-do-brejo é restrito a tipos específicos de ambiente. Reinert et al. 

(2007) descreve nove que são ocupados pela espécie, dos quais cinco herbáceos e quatro 

que apresentam um estrato superior arbóreo e inferior herbáceo. Estes ambientes, que se 

denominam como Formação Pioneira de Influência Fluvial, Fluviomarinha e/ou 

Lacustre, estão localizados principalmente no interior de baías, em planícies aluviais 

inundadas e entre cordões de dunas em planície quaternária costeira (Reinert 2001, 

Reinert et al. 2007). A estimativa populacional da espécie dada por Reinert et al. (2007) 

de 17.680 indivíduos maduros, foi reavaliada a partir de novas informações obtidas por 

Reinert (2008) (Tabela 1). Segundo Reinert (2008) a Baía de Guaratuba abriga a maior 

população da espécie, com estimados 5.361 indivíduos maduros. 
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Tabela 1: Estimativas da população global de Stymphalornis acutirostris, em indivíduos 

maduros (extraído de Reinert 2008). 

População 
Estimativas 

Reinert et al. (2007) Reinert (2008) 

Baía de Antonina (Paraná) 3.966 2.897 

Rio Nhundiaquara (Paraná) 2.155 1.537 

Rio Guaraguaçú (Paraná) 300 225 

Balneário Flórida (Paraná) 51 35 

Baía de Guaratuba (Paraná) 7.217 5.361 

Populações de Santa Catarina 3.991 2.887 

Total 17.680 12.942 

 

A maioria das populações de S. acutirostris têm seus territórios sujeitos a 

inundação pela variação no regime de marés ou a cheias em rios e lagos causadas por 

chuvas. Tais inundações, principalmente as frequentes causadas por marés, podem ter 

papel preponderante no tamanho da área defendida, já que grande parte da vegetação 

fica submersa e torna-se indisponível para forrageamento por algumas horas todos os 

dias. Estas inundações também afetam o sucesso reprodutivo, juntamente com a 

predação e fatores climáticos, pois ninhos com ovos e filhotes são perdidos por 

afogamento todos os anos (Reinert 2008). 
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Abstract 

 

Territoriality is directly related to the population dynamics. Many studies show several 

factors as determinants of territory size, with the more frequently quoted being food and 

breeding sites. In South America a small number of species have information about life 

areas or territories, with the lack studies that test factors related to the territories size in 

birds being even more accentuated. In this study were analyzed some of the possible 

factors acting on the territory size of the Marsh Antwren, an endemic and threatened 

species from southern Brazil coast. Many of the Marsh Antwren habitats suffer with 

flooding by the tides. Therefore we analyzed the relation among vegetation often 

flooded, structural diversity, number of neighbor territories and ratio perimeter/area 

with territory size. We obtain a positive relation between often flooded vegetation area 

and territory size, and a negative between perimeter/area ratio to territory size. No 

relationships were observed between territory size with structural diversity and for 

neighbor numbers. Probably the couples adjust their territory areas to flooded 

vegetation area to reach minimal food requirements. The ratio between perimeter and 

area showed that couples with larger territories defended an area with shape that reduces 

defense costs. This data are very important to refine population estimation and 

contribute to plan future conservation actions. 

 

Key-words: tidal marsh, neighboring territories, Marsh Antwren, perimeter/area ratio, 

structural diversity, flooding. 
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Resumo 

 

A territorialidade é um dos elementos diretamente relacionados às dinâmicas 

populacionais. Vários estudos atribuem como fatores determinantes do tamanho de 

território de aves, alimento e locais para reprodução. Na América do Sul poucas 

espécies têm informações disponíveis sobre suas áreas de vida e/ou território, e mais 

reduzida ainda é a quantidade de estudos que testam a relação entre fatores bióticos e 

abióticos e o tamanho territorial de aves. Avaliou-se neste estudo possíveis agentes que 

afetam o tamanho de território em Stymphalornis acutirostris; espécie endêmica e 

ameaçada de extinção do sul do Brasil. Os ambientes que S. acutirostris habita são em 

geral sujeitos a inundação periódica principalmente em brejos que sofrem influência de 

marés. Analisou-se a relação entre a área de vegetação frequentemente alagada, a 

diversidade estrutural, número de territórios vizinhos e a razão perímetro/área em 

relação ao tamanho de território da espécie. A área de cobertura vegetal frequentemente 

alagada e a razão perímetro/área explicaram significativa parte da variação nos 

tamanhos de território. Entretanto não se encontrou relação para a diversidade estrutural 

e o número de territórios adjacentes. Os casais provavelmente ajustam sua área 

defendida em relação à quantidade de vegetação frequentemente imersa visando suprir 

suas necessidades de forrageamento e a razão perímetro/área se relacionada aos custos 

da defesa na manutenção do território. As informações obtidas neste trabalho são 

importantes para refinar a estimativa populacional e contribui para o planejamento de 

ações futuras de conservação para a espécie. 

 

Palavras-chave: brejo-de-maré, território adjacente, Stymphalornis acutirostris, razão 

perímetro/área, diversidade estrutural, inundação. 
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Introdução 

 

A territorialidade é um dos elementos-chave ligados diretamente as dinâmicas de 

uma população (Carpenter 1987, Adams 2001, Sæther et al. 2002). A variação 

intraespecífica nos tamanhos de território pode levar a desigual divisão dos recursos 

entre competidores, com consequentes taxas diferenciadas de crescimento, mortalidade 

e reprodução, portanto, as respostas comportamentais ao tamanho territorial têm grandes 

consequências para a demografia, regulação populacional e ecologia espacial (Adams, 

2001). 

O termo território é definido como qualquer área defendida por um indivíduo 

(Noble 1939, Odum e Kuenzler 1955). Conforme Brown e Orians (1970) um território 

deve ser: exclusivo, fixo e ativamente ou passivamente defendido contra intrusos. 

Segundo Hinde (1956) a defesa de território pode ocorrer por meio de ameaça, 

vocalização, embate físico ou qualquer outro comportamento que leve outros indivíduos 

a evitar a área defendida. A vantagem do comportamento territorial tem sido 

relacionada ao acesso a maiores ou melhores fontes de alimento, parceiro e locais para 

reprodução, e também a redução da predação (Davies 1985). 

Os tamanhos de território variam muito inter e intraespecificamente, conforme o 

ambiente e ao longo do ano (Stenger e Falls 1959, Terborgh et al. 1990, Duca e Marini 

2005, Duca et al. 2006, Khoury e Boulad 2010). Entender quais os elementos que 

causam estas variações é fundamental para compreender o uso do habitat e direcionar 

ações de manejo e conservação de espécies. Há estudos que demonstram, por exemplo, 

uma relação inversamente proporcional do tamanho de território com a abundância de 

alimento (Stenger 1958, Myers et al. 1979, Hixon 1980, Hixon et al. 1983, Adams, 

2001). Entretanto, o tamanho territorial pode mudar ao longo do ano a despeito da 

abundância de alimento (Duca e Marini 2005). 
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 Para explicar essa variação no tamanho territorial, não relacionada ao alimento, 

tem-se apontado fatores como a estrutura do habitat, atribuída como um fator indireto 

sobre os territórios (Morse 1976, Smith e Shugart 1987, Marshall e Cooper 2004). 

Greenberg e Gradwohl (1986) apontam o habitat, mais precisamente as características 

da vegetação, como um dos possíveis fatores na constância territorial de três espécies de 

thamnofilídeos da América Central. Entretanto, características sociais, genéticas e até a 

massa corpórea também têm sido indicadas, em alguns casos, como elementos 

relacionados à área defendida em aves (Greenberg e Gradwohl 1986, Brooker e Rowley 

1995, Cockburn et al. 2003, Seddon et al. 2004, Duca et al. 2006). 

A relação custo/benefício da defesa territorial é outra linha abordada e bem 

demonstrada para algumas aves como regulador do tamanho territorial (Carpenter et al. 

1983, Hixon et al. 1983). Porém elementos importantes relacionados a esta relação de 

balanceamento entre ganhos e perdas, como o número de territórios diretamente em 

contato, e a relação perímetro/área, ligada ao formato do território, não foram até então 

levadas em conta como elementos que podem influenciar o tamanho da área defendida. 

Outra situação não avaliada diz respeito a espécies territorialistas que habitam áreas 

sujeitas a alagamentos frequentes. Há poucos estudos sobre espécies que vivem neste 

tipo de ambiente e nenhum avalia a relação do alagamento com os territórios 

(Greenberg e Droege 1990, Benoit e Askins 2002, Reinert 2006). Em geral os 

ambientes que S. acutirostris habita estão sujeitos a inundações (Zimmer e Isler 2003) 

diárias nas áreas de brejos-de-maré, tipo de fitofisionomia na qual a espécie foi estudada 

neste trabalho. Estes alagamentos frequentes tornam o ambiente instável e podem ter 

forte influência sobre as áreas defendidas pelos indivíduos desta espécie endêmica 

(Brooks et al. 1999) e ameaçada de extinção (IUCN 2010) do sul do Brasil. 
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Considerando a importância do conhecimento dos elementos que causam a 

variação de tamanho territorial para o manejo e conservação, avaliou-se neste trabalho 

quatro fatores que podem afetar o tamanho de território de Stymphalornis acutirostris 

sendo eles: área de vegetação sujeita a inundação frequente, índice de diversidade 

estrutural, número de territórios adjacentes e razão perímetro/área. 

Sabe-se que os dois primeiros fatores são relacionados à cobertura de vegetação 

e a estabilidade do habitat e os dois últimos ao custo/benefício da defesa territorial. 

Espera-se que territórios com menor área coberta por vegetação sujeita a inundação 

frequente sejam menores do que territórios com o inverso disso. E espera-se também, de 

maneira complementar, que territórios com maior índice de diversidade estrutural, 

maior número de territórios adjacentes e maior razão perímetro/área sejam menores. 

 

Material e métodos 

 

Área e espécie de estudo 

O estudo foi desenvolvido na confluência do rio Claro no São João (25º52’27”S, 

48º45’42”W; c. 10 ha; doravante Continente) e na Ilha do Jundiaquara (25°52’25”S, 

48°45’31”W; 11,6 ha), distante 25 m do Continente e dele separado pelo rio São João, 

interior da Baía de Guaratuba, município de Guaratuba, Paraná (Figura 1). Ambas as 

áreas, sujeitas às mesmas condições de salinidade e influência diária de marés, 

compõem-se de Formação Pioneira de Influência Fluviomarinha em estágio herbáceo e 

herbáceo-arbóreo (Reinert et al. 2007). Entre as herbáceas, dominam Crinum 

americanum, Acrostichum danaefolium e Schoenoplectus californicus; as únicas 

arbóreas presentes são Calophyllum brasiliense e Annona glabra. 

O clima da região, conforme a classificação de Köppen, é do tipo Af(t), 

mesotérmico temperado, tropical chuvoso e sempre úmido (SEMA 2003). A 
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temperatura média anual é de 21,1ºC, com médias variando de 17,0 - 18,7°C no 

trimestre mais frio (junho a agosto) e de 23,3 - 24,9°C no trimestre mais quente 

(dezembro a fevereiro) e a pluvioviosidade média mensal é de 84,8 mm (Maack 1981). 

A variação média da maré na região é de 0,98 m (Tábua das Marés 2010). 

 

 
Figura 1: Áreas de estudo, município de Guaratuba, litoral sul do Paraná, Brasil. A = 

local denominado como “Continente” e B = Ilha do Jundiaquara. Imagem Orbital de 

2003 obtida do Google Earth. 

 

Stymphalornis acutirostris foi descrito apenas em 1995 (Bornschein et al. 1995) 

e é o único representante da família Thamnophilidae estritamente palustre (Zimmer e 

Isler 2003). Distribui-se no litoral entre a Baía de Antonina, no Paraná, e o rio Itapocu, 

em Santa Catarina, em oito populações isoladas que juntas totalizam uma área de 

ocupação estimada em apenas 6.060 ha. (Reinert et al. 2007), sendo um dos 

Thamnophilidae com menor distribuição geográfica (Zimmer e Isler 2003). A sua 

população global foi estimada em 12.942 indivíduos maduros (Reinert 2008). É 

ameaçado de extinção na categoria “em perigo” nos âmbitos global (IUCN 2010), 

nacional (Reinert e Bornschein 2008) e do Estado do Paraná (Straube et al. 2004). A 
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principal amaeaça é a perda de área por aterros, drenagens e, principalmente, invasão de 

gramíneas exóticas (Brachiaria subquadrippara e B. mutica; Reinert et al. 2007). 

Trata-se de uma espécie de pequeno porte (14 cm de comprimento e 10 g de 

peso médio), insetívora que captura os insetos sobre a vegetação ou dentro de folhas 

dobradas ou torcidas (Reinert 2008). É monogâmico e ambos os membros do casal 

defendem um território ao longo de todo o ano (filopátricos; Reinert et al. 2007, Reinert 

2008), como a maioria das aves tropicais (Stutchbury e Morton 2001). Os territórios são 

estáveis, a despeito da troca na composição de casais (Reinert 2008), característica 

igualmente observada em outras espécies da família (Greenberg and Gradwohl 1997, 

Duca et al. 2006). Com territórios variando de 0,25 a 3,5 ha, apresenta um dos menores 

e o maior tamanho de território registrado para membros da família no bioma Floresta 

Atlântica (Reinert et al. 2007, Reinert 2008). É pouco assustadiço e tem limitada 

capacidade de voo (Reinert et al. 2007), características que facilitam o seu encontro e 

acompanhamento. Tolera a aproximação do observador, que em algumas situações fica 

a menos de 4 m sem causar nenhuma alteração comportamental perceptível. 

 

Mapeamento dos territórios e vegetação 

O Continente foi marcado com estacas numeradas colocadas a cada 25 m (com 

auxílio de GPS Garmin Etrex H) em uma área de cerca de 10 ha. A maioria dos 

indivíduos de S. acutirostris do local já havia sido marcada anos antes por B. L. Reinert 

com anilha metálica numerada (fornecida pelo CEMAVE) e plásticas coloridas, 

respeitando combinação única de cores por indivíduo para permitir o reconhecimento 

individual mediante observação. Indivíduos sem anilhas foram capturados com redes de 

neblina e marcados do mesmo modo que os demais. A área de amostragem foi 

percorrida todo mês, de novembro de 2009 a outubro de 2010, em 20 campanhas de 
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cerca de cinco dias de duração cada e que totalizaram mais de 160 h de observações. 

Indivíduos avistados foram seguidos por até 1 h. Os percursos de cada indivíduo foram 

anotados com base nas estacas e feições do local (e.g. manchas de vegetação e canais) e 

passados, mês a mês, para o programa Google Earth 5.2.1. Os percursos dos membros 

do casal foram unidos; eventuais percursos desunidos foram ligados com o mais 

próximo, do respectivo casal, a partir da união dos seus limites extremos (nesse caso, tal 

qual o método do polígono convexo, de Odum & Kuenzler (1955)). Assim, geraram-se 

os polígonos de territórios ou, em casos com sobreposição de polígonos, áreas de vida 

(sensu Odum & Kuenzler 1955). As sobreposições foram retiradas, eliminando-se os 

trechos sobrepostos dos casais que não os defendiam, resultando delimitação do 

território (conforme Reinert 2008). Isso foi possível com observações de quais casais se 

retiravam de um local de sobreposição pela simples presença de outro casal ou por 

“perder” um combate. Nos locais de sobreposição em que não se detectou disputas, 

estas foram “forçadas” mediante a atração de indivíduos com uso de playback. Os 

polígonos de territórios foram exportados para o programa ArcGIS 9.3, onde as áreas 

foram medidas. 

Para o estudo também utilizou-se dos valores de área de territórios de 14 casais 

obtidos na Ilha do Jundiaquara por B. L. Reinert ao longo de um ano, entre 2007 e 2008 

(Reinert 2008). Esses dados foram obtidos com o mesmo método que se utilizou no 

Continente. 

Um mapeamento da vegetação foi realizado de acordo com as espécies mais 

abundantes ou associações de vegetação existente e sua altura. Este mapeamento foi 

feito através de fotointerpretação de imagens do programa Google Earth 5.2.1 e 

averiguada em campo na escala de 1:1 através das estacas do grid como referencia. 

Após este procedimento gerou-se polígonos no programa Google Earth 5.2.1, os quais, 
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assim como os polígonos dos territórios, foram exportados para o ArcGIS 9.3 para 

mensuração de suas áreas e também do perímetro, no caso dos polígonos dos territórios. 

Os polígonos das fitofisionomias foram então sobrepostos aos dos territórios para a 

quantificação de cada fitofisionomia dentro dos territórios de cada casal avaliado. 

 

Área de vegetação frequentemente inudada 

Para analisar a influência da cobertura de vegetação inundável sobre os 

territórios foi utilizada a área de vegetação baixa presente em cada território. Como 

vegetação baixa considerou-se aquelas fitofisionomias (aqui também chamadas de 

ambientes) com até cerca de um metro de altura em relação ao solo, mais ou menos o 

nível de variação mensal média de maré da região (Tábua das Marés 2010). Fato 

também verificado visualmente em campo, sendo esta a vegetação que fica grande parte 

indisponível diariamente (inf. pess.). A medida das áreas de vegetação frequentemente 

imersa foi feita pela soma das áreas dos tipos de vegetação baixa em cada território. 

Para melhor entender a variação no tamanho dos territórios de S. acutirostris avaliou-se 

também outros três fatores, descritos a seguir, que poderiam complementar ou explicar 

tal variação. 

 

Índice de diversidade estrutural 

Avaliou-se a importância da variedade de tipos de vegetação e assim a relação 

da estrutura do habitat com os territórios. Para isso utilizou-se a área e o número de 

tipos de ambiente em cada território para gerar um índice de diversidade estrutural por 

território. Este índice assemelha-se ao Índice de diversidade de Shannon (ACIESP 

1987) substituindo os valores como se segue: 
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ni  = área de cada ambiente dentro de cada território 

S = número de ambientes 

N = área total de todos os ambientes  

pi = área relativa de cada ambiente, calculada pela proporção de área dividida pelo total 

da soma de área de todos ambientes em um território (ni / N) 

 

Territórios adjacentes e razão perímetro/área 

Para analisar a influência de fatores possivelmente relacionados ao 

custo/benefício da defesa territorial contabilizamos o número de territórios adjacentes 

de cada território. Considerou-se para contagem do número de territórios adjacentes 

aqueles com divisas “secas” nas quais foi observada pelo menos uma disputa territorial 

entre seus membros. O fato da espécie ter limitada capacidade de voo restringe a 

invasão de territórios cercados em sua maior parte por rios, permitindo aos indivíduos 

nestas circunstâncias concentrar a defesa em áreas de contato direto com outros 

vizinhos, reduzindo seus custos de defesa e manutenção territorial. No caso do 

continente contabilizou-se também territórios adjacentes não monitorados durante este 

trabalho, mas com os quais foram observadas interações. 

Além do número de territórios adjacentes utilizou-se também a razão 

perímetro/área, que também pode refletir à relação custo/benefício já citada. Territórios 

com a menor razão perímetro/área são teoricamente os mais fáceis de defender devido a 

sua forma. Para cálculo da razão perímetro/área utilizou-se o perímetro em metros 

dividido pela área total em metros quadrados calculada para cada território. 
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Análises estatísticas 

 Utilizou-se o test-t para verificar se havia diferença no tamanho dos territórios 

entre as duas áreas de estudo. Para medir a suficiência amostral dos territórios mapeados 

no Continente gerou-se uma curva de acumulação de contatos com 100 aleatorizações e 

intervalos de confiança. 

Para analisar fatores que possivelmente influenciam o tamanho de território de S. 

acutirostris efetuou-se uma análise de regressão múltipla. Nesta regressão foi utilizado 

o tamanho do território como variável dependente e a área de vegetação frequentemente 

inundada, índice de diversidade estrutural, número de territórios adjacentes e a razão 

perímetro/área como variáveis independentes. Todas as análises foram realizadas no 

programa R versão 2.10.1. Os valores apresentados representam médias ± DP. 

 

Resultados 

 

Foram analisadas as informações de 14 casais da Ilha do Jundiaquara 

monitorados durante os anos de 2007 e 2008, e de 10 casais do Continente entre 

novembro de 2009 a outubro de 2010 (Figura 2). Em geral os territórios se mantiveram 

estáveis ao longo do ano, apesar de algumas trocas de indivíduos durante o trabalho. 

O tamanho médio dos territórios da Ilha do Jundiaquara com 12 meses de 

amostragem foi de 0,72 ± 0,18 ha (n = 14). No Continente os territórios amostrados 

mediram em média 0,70 ± 0,17 ha (n = 10) e obtiveram-se em média 34 ± 9 períodos de 

observação por território (Tabela 1). Não houve diferença significativa de tamanho nos 

territórios entre as duas áreas (t = -0,22, P = 0,82, n = 24). 
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Tabela 1: Área dos territórios de casais de Stymphalornis acutirostris amostrados no 

“Continente”, município de Guaratuba, Paraná, com indicação do respectivo número de 

períodos de observação. 

Território Área (ha) Nº de períodos1 

1C 0,90 36 

2C 0,63 40 

3C 0,82 39 

4C 0,48 34 

5C 0,55 18 

6C 0,53 19 

7C 0,72 37 

8C 1,01 44 

9C 0,59 40 

10C 0,79 32 
Média ± DP 0,70 ± 0,17 34 ± 9 

1Cada membro do casal observado por período do dia igual a um período. 

 

As curvas de suficiência amostral tenderam a estabilizar em todos os territórios 

do Continente, mesmo com diferentes tempos de amostragem, com a exceção de um 

(Território 6C da Tabela 1) que foi mapeado durante apenas cinco meses e não 

estabilizou plenamente (Figura 3). O casal dono deste território abrangeu a área de um 

território vizinho que vagou. Para este trabalho considerou-se o território “6C” (que 

incorporou o território vago) e o território “5C” (que foi abandonado) somente durante o 

período de mapeamento em que os dois estavam presentes. Para as análises e cálculos 

relacionados ao tamanho do território o “6C” foi excluído por não ter alcançado a 

suficiência amostral. 

Na Ilha do Jundiaquara foram mapeados ao todo oito ambientes presentes nos 

territórios de S. acutirostris estudados (Tabela 2, Figura 4). Numa área total de 10,08 ha 

o tipo de ambiente mais representativo desta ilha é o dominado por C. americanum, 
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correspondente a 54% da vegetação do local. A fitofisionomia menos abundante é a 

representada por árvores isoladas ou pequenos agrupamentos de A. glabra ou C. 

brasiliense com 0,44%. 

No continente foram mapeados 10 ambientes utilizados (Tabela 3, Figura 4) em 

7,22 ha, e assim como na Jundiaquara o ambiente mais representativo foi o dominado 

por C. americanum cobrindo 48,4% do total mapeado. O ambiente menos 

representativo foi o dominado por Cladium jamaicense sem cobertura arbórea 0,6%. Os 

dois ambientes encontrados a mais no Continente são formados pela combinação da 

espécie Talipariti pernambucense com C. americanum e C. brasiliense, 

respectivamente (Figura 5). 

As fitofisionomias baixas, ou frequentemente inundadas, são “Crinum 

americanum” e “Cebolamal heterogêneo” para as duas áreas de estudo (Tabelas 2 e 3). 
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Figura 2: Territórios de casais de Stymphalornis acutirostris mapeados no “Continente” 

(à esquerda), município de Guaratuba, Paraná. À direita, mapeamento de territórios 

obtido por Reinert (2008) entre maio de 2007 a abril de 2008 (Ilha do Jundiaquara). 
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Figura 3: Curvas de acumulação de área de territórios de 10 casais de Stymphalornis 

acutirostris ao longo do tempo no “Continente”, município de Guaratuba, Paraná, 

geradas após 100 aleatorizações. Barras verticais representam intervalos de confiança. 

Cada membro do casal obervado em um período do dia equivale a um período. 

 

 
 

Figura 4: Tipos de ambientes mapeados no Continente (esquerda) e Ilha do Jundiaquara 

dentro da área de monitoramento de territórios de casais de Stymphalornis acutirostris, 

município de Guaratuba, Paraná. 
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Tabela 2: Territórios e tipos de ambiente mapeados na Ilha do Jundiaquara, município de Guaratuba, Paraná. 

Território Área (ha) 
Tipo de ambiente (ha) 

Acrostichum 
danaeifolium 

Acrostichum + 
arbóreo 

Schoenoplectus 
californicus 

Arbóreo Cebolamal 
heterogêneo 

Cladium 
jamaicense 

Cladium + 
arbóreo 

Crinum 
americanum 

1 0,9492 0,0046 0,0000 0,3792 0,0009 0,0000 0,1618 0,0000 0,9492 
2 0,5392 0,0030 0,0159 0,1476 0,0051 0,0000 0,0682 0,0795 0,5392 
3 0,6576 0,0355 0,1019 0,0059 0,0000 0,0028 0,2741 0,0140 0,6576 
4 0,7665 0,0521 0,0000 0,1034 0,0003 0,1029 0,2068 0,0000 0,7665 
5 0,8350 0,0295 0,1687 0,0000 0,0113 0,0000 0,0000 0,0000 0,8350 
6 0,5963 0,0289 0,0517 0,1532 0,0077 0,0094 0,0000 0,0042 0,5963 
7 0,4147 0,0202 0,0246 0,0027 0,0053 0,0781 0,0000 0,0000 0,4147 
8 0,4605 0,0114 0,0000 0,0000 0,0000 0,0028 0,0841 0,0000 0,4605 
9 0,6034 0,0722 0,0000 0,0190 0,0003 0,0439 0,2161 0,0000 0,6034 

10 0,9930 0,0927 0,0994 0,2446 0,0030 0,0322 0,0000 0,0000 0,9930 
11 0,6467 0,0407 0,0503 0,1274 0,0049 0,0603 0,0000 0,0000 0,6467 
12 0,8871 0,0470 0,0000 0,1705 0,0035 0,1658 0,0000 0,0000 0,8871 
13 0,8436 0,0140 0,0511 0,2200 0,0012 0,0518 0,0000 0,0000 0,8436 
14 0,8897 0,0579 0,0000 0,1046 0,0004 0,1842 0,0017 0,0000 0,8897 

Total 10,08 0,51 0,56 1,68 0,04 0,73 1,01 0,10 5,44 
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Tabela 3: Territórios e tipos de ambiente mapeados no Continente, município de Guaratuba, Paraná. 

Território Área (ha) 

Tipos de ambiente (ha) 
Acrostichum 
danaeifolium 

Acrostichum + 
arbóreo 

Schoenoplectus 
californicus 

Arbóreo Talipariti 
+ 

arbóreo 

Cebolamal 
heterogêneo 

Cladium 
jamaicense 

Cladium 
+ 

arbóreo 

Crinum + 
Talipariti 

Crinum 
americanum 

1C 0,903 0,055 0,015 0,217 0,000 0,000 0,189 0,000 0,000 0,001 0,426 
2C 0,630 0,062 0,131 0,059 0,000 0,000 0,027 0,000 0,000 0,054 0,297 
3C 0,825 0,026 0,000 0,340 0,000 0,037 0,015 0,000 0,000 0,015 0,390 
4C 0,481 0,038 0,072 0,035 0,000 0,000 0,070 0,000 0,000 0,000 0,266 
5C 0,550 0,000 0,168 0,003 0,029 0,000 0,042 0,000 0,000 0,113 0,195 
6C 0,526 0,000 0,025 0,043 0,000 0,000 0,051 0,184 0,184 0,000 0,222 
7C 0,725 0,152 0,128 0,023 0,012 0,065 0,069 0,001 0,006 0,075 0,193 
8C 1,014 0,002 0,028 0,060 0,003 0,000 0,237 0,000 0,000 0,000 0,683 
9C 0,588 0,001 0,000 0,132 0,021 0,000 0,172 0,000 0,000 0,000 0,263 

10C 0,791 0,014 0,215 0,000 0,000 0,000 0,000 0,040 0,059 0,000 0,464 
Total 7,21 0,351 0,783 0,912 0,066 0,103 0,872 0,225 0,250 0,258 3,398 
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Figura 5: Porcentagem total de cada ambiente para os territórios de casais de 

Stymphalornis acutirostris monitorados no Continente, município de Guaratuba, Paraná. 

 

 A área de vegetação frequentemente imersa foi calculada para 23 territórios (14 

da Jundiaquara e nove do Continente que foram suficientemente amostrados), assim 

como o índice de diversidade estrutural, razão perímetro/área e o número de territórios 

adjacentes, conforme Tabela 4. A área de vegetação frequentemente imersa variou de 

0,22 ha (território “2” da Jundiaquara) até 0,92 ha (território 8C do Continente). A 

menor diversidade estrutural foi observada no território “6” da Jundiaquara e a maior no 

território 7C do Continente. O número de territórios adjacentes variou de um, território 

1C do Continente e território 14 da Jundiaquara ambos quase totalmente cercados por 

água, até cinco, território 5 da Jundiaquara. A razão perímetro/área variou de 0,42 1/m 

no território “1” da Jundiaquara até 0,68 1/m no território 14 da Jundiaquara. 
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Tabela 4: Tamanho de território, área de vegetação frequentemente imersa, índice de 

diversidade estrutural, razão perímetro/área e número de territórios adjacentes para os 

casais de Stymphalornis acutirostris monitorados no Continente eilha do Jundiaquara, 

município de Guaratuba, Paraná. 

Território Área (ha) 
Área de vegetação

frequentemente 
imersa (ha) 

Índice de 
diversidade 
estrutural 

Razão 
perímetro/área 

(1/m) 

Nº 
Territórios 
adjacentes 

Continente      
1C 0,90 0,61 1,27 0,48 1 
2C 0,63 0,32 1,47 0,52 2 
3C 0,82 0,40 1,12 0,59 2 
4C 0,48 0,34 1,28 0,61 2 
5C 0,55 0,27 1,31 0,60 3 
7C 0,72 0,26 1,89 0,53 3 
8C 1,01 0,92 0,91 0,47 4 
9C 0,59 0,43 1,18 0,67 4 

10C 0,79 0,46 1,08 0,53 4 
Ilha do 

Jundiaquara      
1 0,95 0,40 1,06 0,42 3 
2 0,54 0,22 1,44 0,68 3 
3 0,66 0,23 1,32 0,53 3 
4 0,77 0,40 1,45 0,47 4 
5 0,84 0,63 0,72 0,46 5 
6 0,60 0,35 1,18 0,53 3 
7 0,41 0,36 0,98 0,67 4 
8 0,46 0,36 0,62 0,67 4 
9 0,60 0,30 1,29 0,58 4 
10 0,99 0,55 1,26 0,50 4 
11 0,65 0,42 1,27 0,66 4 
12 0,89 0,67 1,13 0,47 2 
13 0,84 0,56 1,08 0,53 2 
14 0,89 0,72 1,07 0,58 1 

Média±DP 0,72±0,18 0,44±0,18 1,19±0,26 0,06±0,01 3±1 
 

Somente a área de vegetação frequentemente inundada (relação positiva) e a 

razão perímetro/área (relação negativa) explicam significativamente a variação no 

tamanho dos territórios (R2 = 0,81, F4,18 = 19,28, P < 0,001) (Tabela 5). 
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Tabela 5: Valores de F, n e P para as regressões entre área de vegetação frequentemente 

imersa, índice de diversidade estrutural, razão perímetro/área e número de territórios 

adjacentes e o tamanho de território de Stymphalornis acutirostris obtidos na Baía de 

Guaratuba, Paraná. Observação: ns = valores não significativos; + tendência positiva; - 

tendência negativa. 

Variáveis F n P Tendência
Área de vegetação frequentemente imersa 51.196 23 < 0,001 + 
Índice de diversidade estrutural 1.842 23 0,19 ns 
Razão perímetro/área 23.649 23 < 0,001 - 
Número de territórios adjacentes 0.443 23 0,51 ns 

 
 

Discussão 

 

O tamanho médio dos territórios das duas áreas, a despeito dos dados terem sido 

coletados em épocas diferentes (2007/2008 e 2009/2010), foi semelhante, 0,70 e 0,72 ha 

respectivamente para Continente e Jundiaquara, e considerando que os territórios do 

continente apresentaram diferentes tempos de amostragem e número de períodos de 

observação. Odum e Kuenzler (1955) discutem a quantidade de pontos, ou número de 

horas necessárias para determinar o território de aves. Segundo estes autores, após certo 

número acumulado de observações ou horas, o acréscimo na área territorial mapeada é 

mínimo. O tamanho similar entre os territórios das duas áreas se deve a amostragem ter 

chegado próximo ou alcançado este limiar em todos os territórios do Continente, mesmo 

com número de períodos diferentes, com exceção de um território mapeado durante 

cinco meses. 

O mapeamento e quantificação dos ambientes evidenciaram o mosaico que 

compõem os territórios nas áreas analisadas. Embora os locais de estudo estejam muito 

próximos e a diversidade vegetal local não seja alta (Reinert et al. 2007), há variação 

nas áreas cobertas de cada ambiente entre Jundiaquara e Continente e até mesmo 
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ambientes exclusivos a uma delas. Apesar da presença de dois ambientes a mais no 

Continente, resultado da ocorrência de T. pernambucense associada à C. americanum e 

a C. brasiliense, que somadas perfazem 5% da área analisada, não houve diferenças nos 

tamanhos territoriais entre as duas áreas. 

Esta heterogeneidade de ambientes é demonstrada na composição das áreas 

defendidas pela espécie. Alguns casais apresentaram uma ampla gama de “opções” de 

ambientes em seus domínios que serviram para gerar o índice de diversidade estrutural. 

Um casal no Continente apresentou dez tipos de ambiente dentro de seu território, 

enquanto outros apenas cinco (vide Tabelas 2 e 3). Em todos eles o ambiente 

predominante é o formado por C. americanum, tipo de ambiente categorizado como 

baixo ou frequentemente inundado. 

A relação entre a área da vegetação frequentemente inundada e o tamanho dos 

territórios, que se mostrou altamente significativa, confirma uma das predições deste 

trabalho, demonstrando que territórios maiores apresentam grandes áreas deste tipo de 

ambiente instável, susceptível a ser coberto pelas marés diariamente. A inundação 

frequente indisponibiliza as áreas baixas fazendo com que os indivíduos limitem suas 

atividades a áreas de vegetação acima da maré. Devido a essa indisponibilidade 

temporária acredita-se que os indivíduos com grandes áreas de vegetação inundável 

seriam forçados a abranger áreas maiores para forragear e suprir suas necessidades. 

O índice de diversidade estrutural obtido para cada território, todavia não explicou 

a variação de tamanho das áreas defendidas, embora fosse esperado que territórios com 

maior diversidade estrutural fossem menores, devido ao maior número de opções de 

tipos de vegetação para forrageamento, abrigo e construção de ninhos (Marshall e 

Cooper 2004, Khoury e Boulad 2010). Marshall e Cooper (2004), por exemplo, 

constataram que a densidade de folhagem foi inversamente relacionada ao tamanho dos 
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territórios de Vireo olivaceus. Certamente a presença de alguns tipos de ambiente 

instáveis, como as áreas que são frequentemente inundadas, obrigam S. acutirostris a 

abranger maiores áreas a despeito da quantidade de opções de ambiente disponíveis nos 

territórios.  

Khoury e Boulad (2010) analisando os tamanhos de território do Passeriforme 

Oenanthe lugens que habita ambientes áridos entre a Ásia e a África, relataram como 

fatores relacionados à variação no tamanho de território desta espécie a pressão de 

competidores e a cobertura vegetal. Segundo estes autores a cobertura exerce tal 

influência indiretamente devido à disponibilidade de alimento. Todavia Smith e Shugart 

(1987) não identificaram relação entre o tamanho de território e a abundância de presas, 

mas obtiveram uma relação positiva entre a estrutura e seleção do habitat com o 

tamanho territorial em Seiurus aurocapillus (Hipótese de “structural cues”). Neste caso 

a espécie seleciona os ambientes baseada em pistas sobre a abundância de alimento 

dadas pela estrutura do habitat, do que pela real abundância de presas (Smith e Shugart 

1987). 

A despeito da ideia de pistas estruturais, a abundância de alimento é apontada 

como o principal responsável pela escolha e tamanho de territórios (Stenger 1958, 

Myers et al. 1979, Hixon 1980, Hixon et al. 1983). Alguns estudos também indicam 

fatores sociais, densidade populacional, tamanho corporal e até diversidade genética 

como preponderantes na escolha e principalmente no tamanho de territórios (Brooker e 

Rowley 1995, Cockburn et al. 2003, Seddon et al. 2004, Duca et al. 2006, Faria et al. 

2007). Possivelmente os casais de S. acutirostris defendem áreas maiores ou ajustadas 

conforme suas exigências ecológicas mínimas ao longo de todo o ano (Kodric-Brown e 

Brown 1978, Carpenter et al. 1983, Svensson e Nilsson 1995, Coudrain et al. 2010). 
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Esse ajuste pode refletir a qualidade do habitat (Johnson 2007) ou consequências da 

seleção deste (para uma revisão deste assunto vide Kristian III et al. 2007). 

Durante as marés cheias é possível que muitos artrópodes que servem de alimento 

a S. acutirostris se desloquem para a vegetação acima da linha da água e se concentrem 

em algumas áreas, nas quais são presas fáceis. Essa concentração nas ilhas de vegetação 

formadas pelas marés altas pode favorecer sua captura e assim fornecer alimento 

suficiente durante estes períodos. Reinert et al. (2007) e Reinert (2008) apontam a 

densidade da vegetação e altura de alagamento como possíveis fatores ligados ao 

tamanho de territórios de S. acutirostris. Isto é corroborado pelos diferentes tamanhos 

encontrados por Reinert et al. (2007) e também por um monitoramento paralelo 

realizado na Ilha do Folharada também em Guaratuba, mas que está numa posição 

inferior na região entre marés. Neste local obteve-se um tamanho médio de territórios de 

1,29 ha (M. R. Bornschein com. pess. 2010). Portanto a área do território esta 

estreitamente ligada à quantidade de vegetação inundada. Entretanto, esta relação pode 

ocorrer de forma indireta e não se pode excluir outros fatores. Diferenças na abundância 

de alimento entre os ambientes, e até mesmo o risco de predação podem ser os agentes 

diretos desta relação (Davies 1985). 

Medidas do tempo médio de inundação ajudariam a melhorar o entendimento da 

relação vegetação inundada/tamanho de território. Assim como o monitoramento dos 

territórios associado a métodos que meçam a abundância de artrópodes nos diferentes 

tipos de vegetação ao longo do ano podem contribuir grandemente para o 

esclarecimento da importância de cada tipo de ambiente como local de forrageio. 

O número de territórios adjacentes, não explicou o tamanho dos territórios. Era 

esperado que o maior número de territórios vizinhos permitiria maior número de 

intrusões e assim as vantagens de defender um grande território seriam suplantadas 
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pelos custos (Kodric-Brown e Brown 1978, Carpenter et al. 1983, Adams 2001). Em 

geral o tamanho de território é reduzido por interações com vizinhos ou indivíduos 

flutuantes (Petrie 1984, Whiting 1999, Adams 2001). Desta forma, em razão do maior 

número de interações os territórios com mais “vizinhos” tenderiam a ser menores 

(Krebs 1971), porém, isto não se confirmou. 

A relação negativa entre o tamanho da área defendida e a razão perímetro/área é 

ainda pouco discutida na literatura, sendo abordada de forma indireta através de 

trabalhos que testam a relação custo/benefício da defesa territorial (Stenger 1958, 

Carpenter et al. 1983, Hixon et al. 1983, Adams 2001). Territórios com formato mais 

próximo a uma circunferência seriam mais fáceis de defender já que sua razão 

perímetro/área é menor, e as distâncias de seu centro até qualquer um dos seus limites é 

reduzida. Territórios com muitas reentrâncias, ou com outros formatos não circulares, 

têm uma relação perímetro/área maior, se tornando difíceis de defender contra invasões. 

Isto pode fazer a defesa de grandes territórios custosa e causar a perda de área até uma 

forma e tamanho que estabilizem a relação custo/benefício, ou o casal abandone o local. 

Tal fenômeno parece se aplicar a S. acutirostris cujos territórios menores são os que 

apresentam a maior razão perímetro/área. O trade-off entre os benefícios ganhos com 

uma área defendida e os custos relacionados a defesa são conhecidos para várias 

espécies (Brown 1964, Brown e Orians 1970, Myers et al. 1979, Schoener e Schoener 

1980, Carpenter et al. 1983, Carpenter 1987, Eason e Hannon 1994), mas são pouco 

debatidos em aves neotropicais. 

Poucos trabalhos no Brasil apresentam o tamanho de território de aves (Willis e 

Oniki 2001, Duca e Marini 2005, Duca et al. 2006, Domingues e Rodrigues 2007, Faria 

et al. 2007) e menos trabalhos ainda buscam testar os fatores que atuam sobre o 

tamanho da área defendida (Duca e Marini 2005, Duca et al. 2006, Faria et al. 2007). 
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As informações obtidas no presente trabalho são extremamente importantes para o 

entendimento da demografia da espécie e de fatores que regulam o tamanho de território 

em aves paludícolas. Os dados também permitem o direcionamento e refinamento de 

estudos futuros, permitindo estimativas populacionais mais acuradas, conforme plano de 

ação para conservação da espécie (Reinert et al. 2009), e a seleção de áreas para 

proteção e reintrodução em casos extremos. 
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Apêndice 

Tabela 1: Número total de contatos por casal de Stymphalornis acutirostris durante os meses de coleta de dados no Continente, município 

de Guaratuba, Paraná. São apresentados também os territórios e a composição dos casais (símbolos seguidos de letras e números ou apenas 

números). 

Território 
Casal 

2009 2010 
    

out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out Subtotal Total 

1C 5C (♂ 139; ♀ 63) 2 2 5 6 2 4 2 2 2 0 2 4 3 36 36 

2C 

6C (♂ 122; ♀ 117) 2 5 6 4 2 2        21  

17C (♂ 122; ♀ 182)       4 3      7  

18C (♂ 122; ♀ 185)         2 1 2 5 2 12 40 

3C 
7C (♂ 65; ♀ 166) 2 4 6 3 2 3        20  

16C (♂ 65; ♀ 117)       4 2 2 0 4 5 2 19 39 

4C 
8C (♂ 120; ♀ Fi11) 2 2 6 3 2 2        17  

15C (♂ Fi17; ♀ Fi11)       2 3 2 0 4 4 2 17 34 

5C 9C (♂ Fi17; ♀ 167) 1 3 6 6 0 2        18  

6C 10C (♂ 171; ♀ 194) 2 6 7 0 2 2 5 2 2 2 2 6 2 40 40 

7C 3C (♂ 95; ♀ 96) 2 4 7 4 2 2 3 1 2 0 2 6 2 37 37 

8C 11C (♂ 119; ♀ 170) 2 4 10 4 3 2 4 2 1 2 2 6 2 44 44 

9C 12C (♂ 110; ♀ 109) 2 2 8 5 2 3 3 4 2 0 2 5 2 40 40 

10C 
13C (♂ 168; ♀ 169) 0 0 7 4 2         13  

14C (♂ 168; ♀ 172)      2 2 2 2 0 2 7 2 19 32 
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Capítulo II – Seleção de sítios de nidificação após insucesso reprodutivo em 
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Abstract 

 

Many factors can act on the population dynamics and the variations are related to 

intrinsic characteristics of species life histories. The studies about breeding biology 

contribute for understanding evolution of behavior and strategies besides working as a 

model to test many ecological hypotheses. One of poorly studied aspects in subject is 

the characteristics of breeding sites and the importance of previous experiences in the 

choice of nest places. In this study were evaluated the nest characteristics of successive 

renestings of Marsh Antwren (Stymphalornis acutirostris) an Atlantic Forest endemic 

and threatened of extinction bird. We analyzed if the species change some nests 

characteristic after nest failure and also if some parameters are related to success. We do 

not found factors significant on nest success, neither among some characteristics of 

renestings. Although changes in vegetation of nest site between renesting was common, 

no significant differences were detected concerning changes in vegetation type in 

renesting despite of previous nest fate. However some vegetation types were more used 

than others and birds that have Cladium jamaicense cover in their territory do not nested 

in another vegetation types. Although some vegetation types are choose, the changes in 

nests after no success seem to be random. 

 

Key-words: nest measure, predation, flooding, Thamnophilidae, tidal marsh 
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Resumo 

 

Vários fatores podem influenciar a dinâmica das populações. Tais variações estão 

associadas a características intrínsecas das histórias de vida das espécies que terminam 

por direcionar suas dinâmicas populacionais. Os estudos sobre reprodução contribuem 

para o entendimento da evolução de comportamentos e estratégias e servem de modelo 

para testar diversas hipóteses ecológicas. Um dos aspectos ainda pouco estudado diz 

respeito às características dos sítios de nidificação e a importância de experiências 

anteriores na escolha dos locais para ninho. Neste estudo buscou-se avaliar as 

características de ninhos de Stymphalornis acutirostris, uma espécie endêmica e 

ameaçada de extinção da floresta atlântica. Foi analisado se a espécie muda certas 

características de seus ninhos após eventos de insucesso, causados principalmente por 

predação, tombamento e alagamento. Não foram encontrados fatores significativos 

sobre o sucesso de ninhos nem diferenças entre nidificações sequenciais para tentativas 

de sucesso e insucesso. Constatou-se, porém, que indivíduos com áreas representativas 

de Cladium jamaicense em seus territórios praticamente não constroem seus ninhos em 

outros ambientes. Conclui-se que embora haja ambientes preferenciais para nidificação, 

mudanças nas características de ninhos após eventos de insucesso se devem ao acaso. 

 

Palavras-chave: medida de ninho, predação, alagamento, Thamnophilidae, brejo-de-

maré. 
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Introdução 

 

Existem vários fatores que influenciam a dinâmica das populações. As variações 

ou flutuações populacionais estão, em geral, associadas a características intrínsecas das 

histórias de vida das espécies que acabam por direcionar suas tendências populacionais 

(Fowler 1981, Partridge e Harvey 1988, Sæther et al. 2002, Robinson et al. 2010). Entre 

os fatores diretamente relacionados às dinâmicas de uma população estão as 

características ligadas a reprodução (Holmes et al. 1992, Friesen et al. 2000). 

Os aspectos reprodutivos de várias espécies de aves contribuem para o 

entendimento da evolução de comportamentos e estratégias, assim como fazem parte de 

modelos para testar hipóteses ecológicas gerais (Simons e Martin 1990, Yom-Tov et al. 

1994, Svensson e Nilsson 1995, Cockburn 1998, Cockburn et al. 2003). Alguns estudos 

têm demonstrado, por exemplo, que a escolha do sítio de nidificação está diretamente 

relacionada ao sucesso reprodutivo (Martin e Roper 1988, Filliater et al. 1994, Parejo e 

Avilés 2010). Entretanto poucos trabalhos avaliaram se as espécies mudam as 

características dos seus sítios de nidificação, ninhos ou tamanho de prole após a perda 

de um ninho por diversas situações, como predação, intempéries entre outros 

(Hendricks 1991, Grand e Flint 1996, Howlett e Stutchbury 1996, Doligez e Clobert 

2003, Eggers et al. 2006). 

Estudos realizados com aves de diferentes ordens demonstram que a escolha de 

locais para a nidificação ocorre instintivamente e não sofre muitas mudanças após uma 

perda (Hendricks 1991, Grand e Flint 1996, Howlett e Stutchbury 1996, Kershner et al. 

2004). Porém, há estudos que encontraram alterações em características de ninhos após 

eventos de insucesso (Marzluff 1988). Reinert (2006) analisou as respostas, 

relacionadas à reprodução, de algumas aves ao alagamento causado pelas marés e 

constatou importantes adaptações a este tipo de efeito. Greenberg et al. (2006) discutem 
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o trade-off que a predação e o alagamento impõem as espécies ou populações que vivem 

em brejos-de-maré. Contudo, tais estudos disponíveis são limitados a poucas espécies 

de regiões temperadas, não havendo até o momento nenhum estudo deste tipo realizado 

com uma espécie neotropical. 

Neste estudo são analisados aspectos da seleção de sítios de nidificação de uma 

espécie endêmica da Floresta Atlântica (Brooks et al. 1999) e ameaçada de extinção, o 

bicudinho-do-brejo (Stymphalornis acutirostris). Este passeriforme que habita áreas 

brejosas em uma estreita faixa dos litorais de Santa Catarina e Paraná tem durante sua 

reprodução, em brejos-de-maré, como fatores de insucesso, a predação de ninhos, 

tombamento e o alagamento que causa a perda de ovos e o afogamento de filhotes 

(Reinert 2008). A influência do alagamento é ainda muito pouco estudada (Greenberg et 

al. 2006, Reinert 2006). 

Neste trabalho foram comparados fatores que podem estar relacionados ao 

sucesso de ninhos em S. acutirostris através de um modelo linear generalizado (MLG). 

Testou-se também características de vários ninhos em relação a suas respectivas 

tentativas subsequentes para avaliar possíveis mudanças na escolha dos sítios de 

nidificação após um insucesso. S. acutirostris nidifica sucessivamente durante toda a 

estação reprodutiva (ver Reinert 2008) e acredita-se que selecione locais para nidificar 

com características que diferem de sítios anteriores nos quais não obtiveram êxito. 

Espera-se também que alguns fatores como altura, espessura e ambiente, por exemplo, 

estejam relacionados ao sucesso e também que a espécie altere características de seus 

ninhos e selecione locais que maximizem o sucesso reprodutivo. 
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Material e métodos 

 

Área de estudo 

Este estudo foi conduzido em três áreas distintas, a saber: na confluência dos 

rios Claro e São João (25º52’27”S, 48º45’42”W; c. de 10 ha); na ilha do Jundiaquara 

(25°52´25”S, 48°45´31”W; 11,6 ha); e na Ilha da Folharada (25°51’56”S, 48°43’25”W; 

c. de 35 ha). Denominadas a partir daqui simplesmente como Continente, Jundiaquara e 

Folharada respectivamente. As três áreas estão localizadas no interior da Baía de 

Guaratuba, município de Guaratuba, Paraná (Figura 1). Todas sofrem inundações 

regulares por maré. A vegetação predominante é herbácea, nomeada brejo de maré 

(Reinert et al. 2007), na qual predominam espécies como Crinum americanum 

(Cebolama), Acrostichum danaefolium (Samambaia-do-mangue), e Schoenoplectus 

californicus (Piri). 

O clima da região é considerado mesotérmico temperado do tipo Af(t), chuvoso 

tropical sempre úmido, conforme a classificação de Köppen (SEMA 2003). A 

temperatura média anual é de 21,1ºC, com médias variando de 17,0 - 18,7°C no 

trimestre mais frio (junho a agosto) e de 23,3 - 24,9°C no trimestre mais quente 

(dezembro a fevereiro) e a pluvioviosidade média mensal é de 84,8 mm (Maack 1981). 

A variação média da maré na região é de 0,98 m (Tábua das Marés 2010).  

Todas as áreas de estudo apresentavam um grid formado por estacas com 

bandeirolas identificadas por uma letra e um número (e.g. A1, A2, B1,...) colocadas a 

cada 25 m (adaptado de Fontana e Voss [1996]). Este grid foi utilizado para o 

mapeamento de territórios dos casais (vide capítulo I) e como referencia para a 

localização dos ninhos (ver a seguir). 
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Figura 1: Localização das áreas de estudo, litoral sul do Paraná, Brasil. A = Continente, 

B = Ilha do Jundiaquara e C = Ilha da Folharada. Imagem Orbital de 2003 obtida do 

Google Earth. 

 

Espécie estudada 

O bicudinho-do-brejo (S. acutirostris) foi descrito somente em 1995 (Bornschein 

et al. 1995), é endêmico da Floresta Atlântica (Brooks et al. 1999) e está ameaçado de 

extinção mundialmente (IUCN 2010), no Brasil (Machado et al. 2008) e no Estado do 

Paraná (Straube et al. 2004), na categoria “Em Perigo”. A sua população global foi 

estimada em 12.942 indivíduos (Reinert 2008), e a sua área global de ocupação em 

somente 6.060 ha (Reinert et al. 2007). Apenas 3,5% das aves do mundo têm área de 

ocorrência igual ou menor que a de S. acutirostris (Reinert et al. 2007). 

 Stymphalornis acutirostris é residente ao longo do ano, monogâmica, cuja 

estação reprodutiva se inicia no final de agosto e se estende até meados de março. 

Colocam em geral dois ovos que são incubados em média durante 16 dias. Ambos os 
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membros do casal incubam os ovos e alimentam os filhotes dentro e fora do ninho, os 

quais são atendidos pelos pais por até 71 dias. Os casais podem produzir até duas proles 

por ano e já foram observadas sete tentativas seguidas de nidificação por um mesmo 

casal em uma mesma estação reprodutiva (Reinert 2008). 

Os brejos costeiros (habitat de S. acutirostris) encontram-se pressionados 

principalmente pelo aumento de balneários de veraneio, aterramentos, queimadas e 

invasão por espécies exóticas (Bornschein et al. 1995). Além destes, a esperada 

elevação do nível dos oceanos por causa do aquecimento global pode vir a alterar 

profundamente os brejos-de-maré e afetar as populações da espécie (Reinert 2008, 

Reinert et al. 2009), assim como é apontado para outras aves que habitam áreas 

costeiras (Norris et al. 2004). 

 

Localização de ninhos e monitoramento 

Para as análises da seleção de sítios foram utilizados dados de ninhos obtidos por 

B. L. Reinert durante as estações reprodutivas de 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 

totalizando 70 ninhos de 14 casais estudados na Ilha do Jundiaquara, quase todos com 

dados sobre o respectivo sucesso reprodutivo e detalhes bióticos e abióticos. Além das 

informações destes ninhos foram incluídas novas informações coletadas durante a 

estação reprodutiva de 2009/2010 na Ilha do Jundiaquara, Continente e Ilha da 

Folharada. Estes dados foram obtidos entre os meses de outubro de 2009 a março de 

2010 em expedições realizadas todos os meses, cada uma com cerca de sete dias de 

duração, perfazendo um total de mais de 350 horas de observações. A extensão e o 

intervalo entre as expedições foram determinados pelo estágio em que se encontravam 

os ninhos localizados, buscando acompanhar momentos críticos, como a saída dos 

filhotes. Isto foi possível graças ao conhecimento prévio do comportamento reprodutivo 
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da espécie, do tempo de construção de ninhos, incubação, e tempo que os filhotes 

permanecem no ninho e com os pais (Reinert 2008). 

Procurou-se ativamente por ninhos dentro dos territórios de 32 casais, cujos 

indivíduos foram identificados com o auxílio de um binóculo (8X42). Os ninhos foram 

localizados principalmente por meio da observação do comportamento das aves 

(carregando material vegetal ou alimento no bico, vocalizações de alarme, entre outros) 

e seguindo-os até os ninhos. Cada ninho encontrado recebia uma numeração 

determinada para cada área, este número era escrito em uma fita de tecido e colocado na 

vegetação até no máximo dois metros de distância do ninho, em local visível de forma 

que facilitasse seu reencontro nas vistorias subsequentes. Além disso, anotava-se em 

ficha de campo a sua localização em relação ao grid de estacas e às vezes em relação a 

elementos da vegetação característicos do local. 

A maioria dos indivíduos de S. acutirostris das áreas estudadas já estavam 

previamente marcados com anilhas metálicas e plásticas coloridas, que respeitavam uma 

combinação de cores que permitia a identificação visual (vide Reinert 2008). Indivíduos 

não marcados que surgiram foram capturados com redes ornitológicas (12 m de 

comprimento e malha de 28 mm), para as quais foram atraídos com o uso de playback 

de suas vocalizações, e marcados com anilhas metálicas cedidas pelo CEMAVE, 

conforme IBAMA (1994), e plásticas coloridas, mantendo-se uma combinação única de 

cores. O reconhecimento dos indivíduos foi importante para determinar os “donos” dos 

ninhos encontrados e monitorados e a sequencia de nidificações nas estações e seus 

respectivos destinos (insucesso ou sucesso). 
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Modelo linear generalizado 

Gerou-se um modelo linear generalizado para verificar algum possível elemento 

ligado ao sucesso que pudesse ser incluído (além de alguns pré-selecionados) nas 

análises de nidificações subsequentes. Foi comparada a relação dos seguintes elementos 

com o sucesso de ninhos da espécie: ano (estações de 2006/2007, 2007/2008, 

2008/2009 e 2009/2010), local (Ilha do Jundiaquara, Continente e Ilha da Folharada), 

altura sobre o solo, ambiente (Cebolama, Capim-serra, Samambaia, Uvira, Mangue e 

Typha), espessuras e ordem do ninho em uma sequencia de nidificações (se este era o 

primeiro, segundo, e assim por diante, ninho de determinado casal numa mesma 

estação). 

 

Nidificações subsequentes 

Para as análises entre os primeiros ninhos e seus subsequentes, ou seja, entre as 

renidificações foram pré-selecionados os parâmetros de espessura e altura sobre o solo e 

ambiente. Para a medida de espessura média aferiu-se de cada ninho as seguintes 

medidas: diâmetros interno e externo, altura do ninho, profundidade da câmara de 

incubação (sensu Reinert et al. 2007). 

Além dos parâmetros anteriormente descritos, uma medida média de distância 

entre nidificações subsequentes com sucesso e outra para insucesso foi comparada. A 

altura sobre o solo foi escolhida devido ao conhecimento de perdas de ninhos baixos por 

afogamento causado pela variação de maré e a espessura média por ser uma medida que 

agrupa todas as medidas aferidas em campo (diâmetros maior e menor, altura e 

profundidade do ninho) e por possivelmente representar a consistência do ninho, 

podendo ser um fator relacionado às perdas de ninhos por tombamento ou rasgos ou 

associado ao tipo de ambiente (Palomino et al. 1998, Suárez et al. 2005). 
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Foram considerados ninhos subsequentes (renesting) aqueles construídos que 

chegaram à forma de cesto (Marzluff 1988), após um anterior que falhou (foi predado, 

alagado, caiu), ou obteve sucesso (que aqui é considerado quando ao menos um filhote 

chegou a ser visto fora do ninho). 

Foram utilizadas, para a análise de seleção dos ambientes, informações obtidas 

em um estudo de relação da vegetação com o tamanho de território. O estudo, 

anteriormente citado, obteve dados sobre o tamanho de território, e mapeou os tipos de 

vegetação/ambiente contidos nas áreas defendidas de casais de S. acutirostris do 

Continente e da Ilha do Jundiaquara (para mais detalhes vide capítulo I). Algumas 

“classes de ambiente” foram unificadas aqui devido à presença de poucos ninhos, 

visando aumentar o “N” em alguns ambientes para a realização das análises estatísticas 

(ver Tabela 1). Considerou-se para o presente estudo seis tipos de ambientes com 

registros de ninhos e dois sem. Estes ambientes foram classificados de acordo com as 

espécies mais abundantes ou associações da vegetação existente nos territórios. 

Entretanto, para a análise de seleção de ambientes para ninho excluiu-se o ambiente 

“Árboreo” por estar representado por uma área insignificante dentro dos territórios 

avaliados. Também foram excluídos da análise de seleção de ambientes os ninhos 

presentes em “Typha” e “Mangue”, duas fitofisionomias exclusivas da Ilha da 

Folharada, assim como todos os ninhos deste local devido à vegetação nesta ilha não ter 

sido quantificada ainda. Para a análise de trocas de ambiente atribuiu-se a cada 

sequencia de ninhos um valor binário, sendo “1”, quando havia mudança de ambiente 

no ninho posterior, e “0” quando não havia. 
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Tabela 1: Descrição das espécies e associações que compõem os ambientes presentes 

nas três áreas de estudo. As unificações consideradas neste estudo são apresentadas, 

bem como presença ou não de ninhos de Stymphalornis acutirostris. 

Espécies e associações que 
compõem os ambientes 

Ambientes definidos 
para as áreas de 

estudo 

Presença de ninhos 
de Stymphalornis 

acutirostris 

Categorias 
utilizadas para 

as análises 
Acrostichum danaeifolium Samambaia 

Sim Samambaia Acrostichum danaeifolium 
associado à Calophyllum 
brasiliense 

Samambaia com 
guanandi 

Cladium jamaicense Capim-serra 
Sim Capim-serra Cladium jamaicense associado à 

Calophyllum brasiliense 
Capim-serra com 

guanandi 
Talipariti pernambucense 
associado a Crinum americanum, 

Uvira Sim Uvira 

Typha domingensis associado a 
indivíduos de Crinum americanum 

Typha Sim Typha 

Crinum americanum, em geral 
associado à pelo menos uma das 
espécies a seguir ou várias ao 
mesmo tempo: Fuirena robusta, 
Panicum cf. mertensii, 
Echinodorus grandiflorus, 
Adenostemma brasilianum 

Cebolama Sim Cebolama 

Calophyllum brasiliense ou 
Annona glabra 

Arbóreo Não Arbóreo 

Laguncularia racemosa, 
Rhizophora mangle na maioria das 
vezes associadas a Struthanthus 
vulgaris 

Mangue Sim Mangue 

Schoenoplectus californicus Piri Não Piri 
 

 

Análises estatísticas 

Um modelo linear generalizado com distribuição de erros binomial e função de 

ligação logit foi realizado para avaliar a influência dos seguintes fatores sobre o sucesso 

reprodutivo: ano, local, altura sobre o solo, espessura média, ambiente e ordem. 

Para testar se havia diferença em alguma das medidas e a distância entre ninhos 

de sucesso e insucesso utilizou-se o teste-t. Para as comparações entre alturas e 

espessuras entre renidificações foi usado o teste-t pareado. Quando os dados não 

apresentaram distribuição normal utilizou-se o teste pareado de Wilcoxon. Para 
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minimizar as chances de erro tipo I, foi usada a correção de Bonferroni (P/n, onde n = 

número de testes realizados). Para comparar as médias das alturas e espessuras entre 

ninhos com sucesso e insucesso e as distâncias entre ninhos foi utilizado o teste U de 

Mann-Whitney. 

Para avaliar as trocas de ambiente usou-se Qui-quadrado X2 e tabela de 

contingência. Para avaliar a normalidade dos dados foi usado o teste de Shapiro-Wilk. O 

modelo linear generalizado foi realizado no programa R versão 2.10.1, e os demais 

testes foram feitos no programa Past versão 1.94b. Os valores a seguir representam 

média ± DP. 

 

Resultados 

 

 Durante a estação reprodutiva de 2009/2010 foram encontrados ao todo 95 

ninhos desde o estágio inicial (quando as primeiras fibras ainda estavam sendo fixadas 

na vegetação), até ninhos com filhotes sendo alimentados pelos pais. Deste total, foram 

encontrados 39 ninhos na Ilha do Jundiaquara, 28 na Ilha da Folharada e 28 no 

Continente. Dos 95 ninhos somente 83 foram considerados ou chegaram a ser 

concluídos. 

 Alguns ninhos estavam deformados, com rasgos ou parcialmente destruídos, fato 

que impossibilitou a tomada de algumas medidas. Juntando-se os dados da estação 

reprodutiva de 2009/2010 aos obtidos por B. L. Reinert, os ninhos tiveram em média as 

seguintes medidas: altura: (6,9 ± 1,4 cm, N = 144), profundidade da câmara incubatória: 

(4,5 ± 0,9 cm, N = 142). Diâmetro externo maior: (7,9 ± 1,1 cm, N = 145) e menor: (6,6 

± 0,9 cm, N = 145); diâmetro interno maior: (5,5 ± 0,7 cm, N = 145) e menor: (4,5 ± 

0,5, N = 145). Espessura média (2,5 ± 1,1 cm e 2,1 ± 0,9 cm, N = 104). A altura média 

dos ninhos sobre o solo foi de 1,13 ± 0,4 m, N = 132. 
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Para o modelo linear generalizado foram utilizados 105 ninhos que 

apresentavam todas as informações para os parâmetros testados. Nenhum dos 

parâmetros avaliados teve significativa influência sobre o sucesso de ninhos em 

Stymphalornis acutirostris (Tabela 2). Apenas a área de estudo se mostrou 

marginalmente ligada ao sucesso. 

 

Tabela 2: Parâmetros avaliados em relação ao sucesso para cada ninho através do 

modelo linear generalizado. Valores estimados pelo modelo, valor de z e P são 

apresentados para cada parâmetro. ns = não significativo, * = marginalmente 

significativo. 

Parâmetros Estimado Valor de z P 
Intercepto 592.089 0.938 0,34 ns 
Ano -0.296 -0.942 0,34 ns 
Local 0.825 1.693 0,09 * 
Altura sobre o solo -0.047 -0.063 0,95 ns 
Ambiente -0.066 -0.353 0,72 ns 
Espessura 0.039 1.084 0,27 ns 
Ordem 0.197 -0.730 0,46 ns 

 
 

Para a altura sobre o solo entre nidificações subsequentes nas quais o primeiro 

ninho teve insucesso não foi encontrada diferença (t 1 = 0,10, P >0,05, baseado na 

correção de Bonferroni, N = 63). O mesmo foi encontrado para a altura entre pares de 

ninhos cujo primeiro teve sucesso (t 1 = 0,447, P > 0,05, baseado na correção de 

Bonferroni,  N = 9). Também não se observou diferença significativa entre a altura de 

ninhos que obtiveram sucesso em relação a ninhos com insucesso (U = 86,5, P = 0,9, N 

= 116). 

Para as espessuras de ninhos também não foi encontrada diferença entre ninhos 

subsequentes cujo antecessor não obteve sucesso (W = 776, P = 0,59, N = 56, baseado 

na correção de Bonferroni). Não foi possível realizar este mesmo teste para as 
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espessuras de sequências de ninhos nas quais o primeiro teve sucesso. Isso se deve ao 

baixo número (N = 5) de sequencias de ninhos com sucesso para os quais foi obtida a 

medida de espessura. Não houve diferença também na espessura entre os ninhos com 

sucesso e insucesso (U = 565, P = 0,21, N = 104). 

Para as alturas também não foi observada alteração quando se leva em 

consideração o ambiente do “primeiro” ninho da sequencia, para os ambientes com “N” 

suficiente, Capim-serra (W = 75,5, P > 0,05, baseado na correção de Bonferroni, N = 

18). Samambaia (W = 132, P > 0,05, baseado na correção de Bonferroni, N = 18), 

Cebolama (W = 113,5, P > 0,05, baseado na correção de Bonferroni, N = 16). 

Quando comparou-se a distância em metros entre ninhos subsequentes foi 

possível observar que as distâncias entre renidificações foram similares entre tentativas 

com sucesso (27,4 ± 14,4 m) e insucesso (34 ± 20,6 m) (U = 224,5, P = 0,35, N = 71). 

Não foi observada diferença na quantidade de trocas de ambiente em ninhos 

precedidos por nidificações com sucesso ou insucesso (X 2
1 = 0,65, P = 0,42), nem 

mesmo quando se compara o número de trocas entre os ambientes (X 2
5 = 0,15, P = 

0,94). 

 Demonstrou-se, porém, que casais que apresentam os ambientes Cladium 

jamaicense (Capim-serra) disponível em seu território para nidificar, quase não mudam 

de ambiente nos ninhos subsequentes em relação a casais que nidificam em outros tipos 

de vegetação (X 25 = 18, P < 0,001) (Figura 7). Para o ambiente “Uvira” não foi possível 

efetuar esta análise devido ao baixo número de sequencias (N = 5). Entretanto pode se 

notar uma tendência dos casais a não mudar de ambiente. 
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Figura 7: Porcentagem de mudança ou não de acordo com o ambiente do “primeiro” 

ninho para casais de Stymphalornis acutirostris monitorados na Ilha do Jundiaquara, 

Ilha da Folharada e Continente, município de Guaratuba, Paraná. 

 

 Através da comparação da quantidade de ambiente presente em cada território de 

casais da Ilha do Jundiaquara e Continente e da quantidade de ninhos em cada um deles 

realizou-se a análise de seleção de ambientes. Verificou-se que a ave seleciona 

determinados tipos de ambiente para nidificar, usando-os mais do que o esperado ao 

acaso (X 26 = 36,8, P < 0,001) (Figura 8). 
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Figura 8: Porcentagens de ninhos em cada ambiente e sua respectiva área coberta dentro 

dos territórios de casais de Stymphalornis acutirostris mapeados na Ilha do Jundiaquara 

e no Continente, município de Guaratuba, Paraná. 
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Discussão 

 

Nenhum dos parâmetros testados quanto a sucesso se mostraram significativos. 

Christman (2002), por exemplo, observou, com apenas dois anos de monitoramento 

diferenças significativas entre anos para a produtividade de Baeolophus wollweberi 

devido à variabilidade ambiental. Dados de mais de quatro anos foram incluídos nas 

análises, entretanto não se constatou variação associada ao sucesso para o período. 

Embora para algumas aves também não tenha sido encontrada associação entre o local 

e/ou características dos ninhos em relação a sucesso (Kershner et al. 2004, Howlett e 

Stutchbury 1997), para outras o contrário foi observado (Aguilar et al. 2008). 

Os ninhos de S. acutirostris tiveram uma média de altura de 1,13 m acima do 

nível do solo. Testando se havia mudança nas alturas de ninhos após eventos de 

insucesso ou sucesso não foi encontrada diferença entre as sequencias de ninhos, nem 

para tentativas prévias de insucesso separadas por ambiente. Também não se observou 

diferença na altura de ninhos com sucesso em relação a ninhos com insucesso. Para as 

espessuras se encontrou média de 2,5 cm e assim como para a altura em relação ao solo 

não se observou diferença entre as sequencias de ninhos cujo primeiro teve insucesso, 

assim como não se observou diferença nas espessuras dos ninhos entre sucesso e 

insucesso. Kershner et al. (2005) avaliaram algumas características de renidificações de 

Sturnella magna, como a altura da vegetação, obstrução visual do ninho e distância em 

relação a borda do habitat, e não encontraram diferenças significativas. 

Para as distâncias entre ninhos com sucesso e insucesso, não houve diferença. No 

entanto, observou-se em campo várias alternâncias na localização dos ninhos dentro dos 

territórios. A distância média de 27 m entre um ninho de sucesso e um subsequente, e 

34 m para um ninho de insucesso e seu subsequente dentro de territórios que tem em 

média 0,70 ha, demonstra certa tendência da espécie em evitar construir ninhos nas 
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proximidades de um anterior, sendo esta distância ligeiramente maior para 

renidificações precedidas por tentativas sem sucesso. 

Arnold (1993) encontrou uma distância média de 24 m, entre os primeiros ninhos 

e os supostos ninhos subsequentes de Fulica americana, inferior a encontrada neste 

estudo para um passeriforme de 10 g extremamente territorialista. Possivelmente estas 

distâncias entre ninhos está associada ao tamanho dos territórios, a disponibilidade de 

ambientes propícios para reprodução e aos ambientes disponíveis para cada casal. 

Embora não tenha sido encontrada diferença entre ninhos com sucesso e insucesso 

quanto à troca ou não de ambiente, observou-se que a espécie prefere alguns tipos de 

vegetação que estão disponíveis em seu território. É perceptível o uso de alguns 

ambientes mais do que o esperado ao acaso. Observou-se também que em alguns 

ambientes, indiferente de sucesso ou insucesso, as aves não mudam para outros. Este é o 

caso do ambiente dominado por Cladium jamaicense, no qual as aves que possuem 

áreas desta fitofisionomia não mudam para outras, independente de sucesso ou 

insucesso. Alguns ambientes apesar de ocorrerem em grandes extensões e cobrir áreas 

representativas de alguns territórios, não são usados para ninhos, possivelmente por não 

oferecer suporte suficiente para a sua fixação, apesar de a espécie realizar adaptações na 

fixação para reproduzir e aproveitar as opções disponíveis nos brejos-de-maré (Reinert 

et al. submet.). 

É conhecido que a escolha dos locais para ninho não ocorre ao acaso (Peterson e 

Best 1985, Bekoff et al. 1987). As aves escolhem locais procurando reduzir o risco de 

predação (Stauffer e Best 1986, Martin e Roper 1988, Marzluff 1988, Møller 1988, 

Forstmeier e Weiss 2004, Eggers et al. 2006, Fontaine e Martin 2006, Mönkkönen et al. 

2009), tido como o fator mais importante sobre o sucesso reprodutivo de aves que 

constroem ninhos abertos (Skutch 1949, Nice 1957, Best 1978, Gates e Gysel 1978, 
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Martin 1993, Dias e Macedo 2011). Apesar de Stymphalornis acutirostris selecionar 

alguns ambientes em detrimento de outros, a escolha dos ambientes não está relacionada 

ao sucesso dos ninhos e aparentemente nem as causas de perda. Acreditava-se que a 

espécie mudasse características de seus ninhos ou fosse nidificar em locais, ou 

ambientes diferentes daqueles onde perderam seus ninhos, independente da causa, 

alagamento, predação ou tombamento. 

Dos trabalhos que têm testado a diferença entre ninhos sucessivos de aves, grande 

parte não tem encontrado relações significativas para a maioria ou mesmo nenhum dos 

fatores analisados (Hendricks 1991, Arnold 1993, Grand e Flint 1996, Howlett e 

Stutchbury 1997, Kershner et al. 2004). Para Howlet e Stutchbury (1997) a escolha dos 

locais de ninho é instintiva e não aprendida, e se baseia na estrutura da vegetação do que 

no destino do ninho. Porém Marzluff (1988) estudando a espécie Gymnorhinus 

cyanocephalus observou que os indivíduos aprendem e evitam determinadas 

características em seus ninhos após insucesso. A espécie em questão fez ninhos mais 

altos e mais expostos após perdas causadas por neve e ninhos mais baixos e em lugares 

menos expostos após eventos de predação. Reinert (2006) observou, em espécies que 

reproduzem em brejos-de-maré no hemisfério norte, alterações no comportamento 

reprodutivo relacionadas ao alagamento. As principais respostas encontradas foram à 

elevação dos ninhos acima da linha das marés, reparo de ninhos e resgate de ovos 

durante e após inundações, rápida nidificação após alagamento, e estação reprodutiva 

evitando picos de amplitude sazonal de marés. 

Para S. acutirostris observou-se que a ave seleciona certos ambientes, porém não 

há alterações em características como altura, espessura e ambiente após eventos de 

perdas. Isto indica que a seleção de locais para nidificação após perdas ocorre ao acaso e 

não é aprendida (Hendricks 1991, Grand e Flint 1996, Howlett e Stutchbury 1996, 



78 

Kershner et al. 2004). Mesmo com mais de quatro anos de coleta de dados, muitas 

análises não puderam ser realizadas devido ao pequeno número ninhos em determinadas 

circunstâncias. Isto ressalta a importância de monitoramentos de longo prazo, algo ainda 

raro no Brasil (Castiglioni 1998, Santos e Marini 2010). A obtenção de mais sequências, 

cujo primeiro ninho obteve sucesso, são de grande importância como parâmetro 

comparativo, e contribuirão consequentemente para a realização de análises não 

possíveis neste trabalho e que permitam refinar ainda mais o entendimento das escolhas 

de locais de ninho em S. acutirostris. 
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Conclusões gerais 

 

Os territórios de Stymphalornis acutirostris apresentam alta relação com a área de 

vegetação que é inundada com frequência. Provavelmente os casais ajustam o tamanho 

de seus territórios para suprir necessidades de forrageamento, visto que boa parte desta 

vegetação fica indisponível todos os dias restringindo os indivíduos a manchas de 

vegetação acima da maré. Além disso, demonstrou-se uma otimização do formato dos 

territórios que tendem a ter uma menor razão perímetro/área, o que permite a 

manutenção de grandes áreas com custos de defesa diminuídos, já que qualquer um dos 

limites pode ser alcançado mais rápida e facilmente. Entretanto, não se observou relação 

do tamanho com a diversidade estrutural e o número de territórios adjacentes. 

Nenhum dos parâmetros testados quanto a sucesso se mostraram significativos. 

Também não se constatou diferenças para espessuras, alturas e ambientes entre ninhos 

consecutivos. Observou-se, porém que os indivíduos selecionam alguns ambientes e 

quando têm alguns tipos específicos de vegetação em seus territórios não mudam para 

outros. Apesar da seleção de ambientes para ninho, não há relação desta nem de outros 

fatores testados entre o destino dos ninhos e a escolha do local de nidificação posterior. 

Estudos avaliando características de tentativas sucessivas de ninhos são escassos e 

nenhum estudo parecido havia sido realizado até então na América Latina. Importante 

também são as informações sobre elementos que afetam o tamanho territorial que 

permitem melhorar estimativas populacionais e o entendimento sobre a seleção de 

habitat. Desta forma este estudo contribui com informações preciosas a respeito de uma 

espécie endêmica do Brasil e ameaçada de extinção, informações estas não disponíveis 

para a grande maioria das espécies brasileiras mais comuns. 


