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1 - RESUMO

RESUMO. Leptopogon amaurocephalus (“Cabe�udo”) � um pequeno Passeriforme 

(Tyrannidae: Elaeninea) inset�voro de matas tropicais, cuja biologia reprodutiva � pouco 

conhecida. O objetivo deste estudo foi descrever diversos detalhes da sua biologia de 

nidifica��o em fragmentos de florestas localizados nos munic�pios de Belo Horizonte e 

Nova Lima, MG, Brasil. Ninhos (n = 57) foram monitorados a cada 3-5 dias de agosto a 

janeiro de 1995 a janeiro de 2000. Leptopogon amaurocephalus constr�i ninhos 

fechados em barrancos ao longo de c�rregos e estradas utilizando painas e musgos. As 

ninhadas variam de um (n = 1), dois (n = 17) a tr�s (n = 46) ovos, que s�o geralmente de 

cor branca (n = 19) ou creme (n = 6) e t�m os seguintes par�metros morfol�gicos: massa 

= 2,0 � 0,3 g (n = 34); largura = 14,1 � 0,7 mm (n = 38); comprimento = 18,7 � 0,9 mm 

(n = 39) e volume = 1889,5 � 198,6 mm3 (n = 38). As estimativas do tempo de 

incuba��o e o per�odo que os filhotes permaneceram no ninho foram de 21,8 � 1,6 dias 

(n = 25) e de 19,6 � 1,7 dias (n = 16), respectivamente. O sucesso reprodutivo para os 

quatro anos foi de 47,1 %, com 35,3 % dos ninhos tendo sido predados, 11,8 % sendo 

abandonados e 5,9 % perdidos por outras causas. A sobreviv�ncia, segundo o m�todo de 

Mayfield, foi de 33,8 % e a produtividade calculada pelo m�todo de Ricklefs e Bloom 

foi de 2,3 filhotes por par. Somente o crescimento em massa corporal se ajustou � 

equa��o log�stica. Leptopogon amaurocephalus apresentou taxas reprodutivas 

semelhantes ao de outras esp�cies da regi�o tropical e ao estudo realizado em Vi�osa, 

com esta mesma esp�cie.
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PALAVRAS-CHAVE: Leptopogon amaurocephalus, ninho, biologia reprodutiva, sucesso 

reprodutivo, Brasil.
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2 - INTRODU��O

O verdadeiro conhecimento de um organismo vivo se baseia no estudo de sua 

hist�ria natural (Bartholomew 1986) que, entre outros, consiste em conhecer o tamanho 

de sua popula��o, sua taxa de crescimento e desenvolvimento, seu per�odo reprodutivo, 

o tamanho da ninhada, o cuidado parental, e a energia que investe na reprodu��o, na 

captura de recursos e na sua prote��o (Begon et al. 1996). Ao se conhecer estes padr�es, 

podemos testar hip�teses acerca da evolu��o destas caracter�sticas (Robinson et al. 

2000) sendo o estudo da hist�ria de vida uma procura por padr�es (Begon et al. 1996) 

envolvidos nos tr�s principais processos biol�gicos que ocorrem nos organismos vivos: 

manuten��o, crescimento e reprodu��o (Gadgil e Bossert 1970).

O estudo da biologia reprodutiva contribui em v�rios aspectos ao conhecimento 

das caracter�sticas da hist�ria de vida de uma esp�cie. Caracter�sticas dos ninhos 

incluem–se entre os principais atributos da hist�ria de vida das aves e o valor destes 

par�metros contribui para o sucesso reprodutivo. Contudo, estes par�metros s�o 

frequentemente desconhecidos para muitas esp�cies de aves (Mason 1985), 

principalmente para muitas esp�cies florestais neotropicais (Robinson et al. 2000).

A sele��o natural favorece aqueles indiv�duos de uma popula��o que fazem a 

maior contribui��o proporcional a futuras gera��es. E os componentes da hist�ria de 

vida que afetam esta contribui��o s�o a fecundidade e a sobreviv�ncia (Gadgil e Bossert 

1970, Begon et al. 1996). A fecundidade se relaciona ao tamanho de ninhada e a 

sobreviv�ncia destas ninhadas (que por sua vez est� relacionada ao cuidado parental) 

(veja Newton 1989, Yoo 1994, Martin 1995). A perda de ovos e a mortalidade dos 
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ninhegos tamb�m afeta a sobreviv�ncia das ninhadas e o sucesso reprodutivo (Ricklefs 

1969), reduzindo a fecundidade dos indiv�duos (sendo fecundidade aqui considerada 

como o n�mero de filhotes produzido por um indiv�duo). A sobreviv�ncia se relaciona � 

sele��o de habitats com quantidade adequada de recursos (Martin 1995), e � prote��o 

contra predadores que afetam n�o s� o sucesso reprodutivo, como tamb�m, a 

sobreviv�ncia dos adultos (Ricklefs 1989).

As caracter�sticas da hist�ria de vida selecionadas, variam de acordo com o 

ambiente e a esp�cie (Lind�n e M�ller 1989). Por exemplo, em regi�es temperadas, em 

geral s�o selecionados maiores tamanhos de ninhadas do que comparativamente em 

regi�es tropicais, e aves coloniais tendem a ter, entre as aves, uma menor varia��o no 

seu tamanho de ninhada, mesmo em habitats diferentes (Wagner 1957, Ricklefs 1980, 

Yoo 1994).

Entre os v�rios fatores que influenciam o sucesso reprodutivo das aves, 

poder�amos citar vari�veis como intensidade pluviom�trica, abund�ncia de alimento, 

fotoper�odo e latitude (Lack 1968, Foster 1974, Drent e Daan 1980). As aves podem 

regular seu ciclo reprodutivo com uma maior abund�ncia de chuvas, per�odo em que, 

normalmente, se observa uma maior abund�ncia de recursos alimentares (Ramo e Busto 

1984, Young 1994, Woodworth 1997). O alimento tem sido considerado de maior 

influ�ncia na evolu��o das caracter�sticas de hist�ria de vida em aves, atrav�s de seus 

efeitos na fecundidade e subsequentes efeitos na sobreviv�ncia do adulto e no custo 

reprodutivo (Williams 1966, Martin 1995).

Al�m das caracter�sticas discutidas acima, outras como a forma e localiza��o do 

ninho (Gill 1994), crescimento dos filhotes (Ricklefs 1976, Hutchings 1993), fidelidade 

ao s�tio de nidifica��o, dispers�o (Blancher e Robertson 1985, Gavin e Bollinger 1988, 
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Gauthier 1990, Lindberg e Sendinger 1997) e mortalidade dos ninhegos (Ricklefs 1969) 

s�o determinantes no sucesso reprodutivo de aves e, consequentemente, nas 

caracter�sticas de hist�ria de vida selecionadas em diferentes ambientes. 

O ninho protegido e camuflado fornece adequada prote��o contra preda��o e 

varia��es clim�ticas, que podem inviabilizar os ovos e causar a mortalidade dos filhotes 

(Gill 1994). Al�m da prote��o, o local onde est� o ninho, se longe da borda da mata, 

pode conferir maior prote��o contra a preda��o (Paton 1994). Se nestes locais ocorrem 

perturba��o humana, o sucesso do ninho pode ser reduzido (Hunt 1972, Tremblay e 

Ellison 1979, Burger 1981, Safina e Burger 1983). 

A taxa de crescimento dos filhotes � dependente do cuidado parental despendido 

e o tamanho do per�odo de alimenta��o dos filhotes no ninho (Ricklefs 1976), que 

quanto maior, maior a probabilidade de preda��o. A taxa de crescimento dos filhotes 

tamb�m est� relacionada com a idade da matura��o sexual e consequentemente a maior 

ou menor fecundidade e, por conseguinte, menor ou maior cuidado parental (Hutchings 

1993).

Quanto �s taxas de mortalidade, estas s�o caracter�sticas das esp�cies, assim 

como, o tamanho corporal e a colora��o da plumagem. Seria tamb�m um fator 

ambiental seletivo dos par�metros de sobreviv�ncia da popula��o (Ricklefs 1969).

Assim, considerando-se a import�ncia dos estudos de hist�ria natural na 

formula��o de hip�teses e teorias (Bartholomew 1986), s�o necess�rios o 

desenvolvimento de projetos que se dediquem a estudar e conhecer caracter�sticas da 

hist�ria de vida, aparentemente simples, como sobreviv�ncia, sucesso reprodutivo, 

tamanho populacional e tamanho de ninhada, entre outras.
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Dentre as esp�cies tropicais cuja reprodu��o � pouco conhecida, encontra-se 

Leptopogon amaurocephalus (o “Cabe�udo”) (Tschudi 1846) (Tyrannidae, sub-fam�lia 

Elaeninea), um Passeriforme inset�voro t�pico de matas de zonas tropicais e 

subtropicais, com ampla distribui��o neotropical (Wetmore e Galindo 1972, Hilty e 

Brown 1986, Ridgely e Tudor 1994, Sick 1997). Vive � altura m�dia de florestas 

�midas, dec�duas, matas de crescimento secund�rio e v�rzeas da Amaz�nia. Possui de 

13 a 14 cm de comprimento, freq�entemente forrageando independentemente, mas 

podendo forragear em bandos mistos de aves (Ridgely e Tudor 1994, Sick 1997). 

Para se conhecer as caracter�sticas de hist�ria de vida de uma esp�cie s�o 

necess�rios estudos de longo prazo (Newton 1989) e um tamanho amostral que permita 

a determina��o de padr�es. Assim, a escolha da esp�cie L. amaurocephalus como tema 

de uma disserta��o de mestrado, com o objetivo de descrever padr�es reprodutivos de 

um Passeriforme tropical da Mata Atl�ntica, ocorreu devido a alta densidade de ninhos 

(comparado �s outras esp�cies da �rea de estudo) encontrada em estudo piloto em 1995 

(Aguilar et al. 1999, Aguilar et al. 2000, Marini et al. em prepara��o). Na �rea de 

estudo, apenas Tolmomyias sulphurescens (Aguilar et al. em prepara��o) apresentou 

maior densidade de ninhos que L. amaurocephalus, por�m, devido a problemas 

log�sticos, optou-se pelo estudo dos ninhos de L. amaurocephalus.

Tamb�m, a recente disserta��o de mestrado de Simon (1997), sobre ninhos de L. 

amaurocephalus, no munic�pio de Vi�osa (MG), permitiria a determina��o de um 

padr�o geral de nidifica��o da esp�cie. Al�m disso, L. amaurocephalus, aparentemente, 

� especialista em seus locais de nidifica��o e seu ninho demanda muito tempo e energia 

para ser constru�do (Sick 1997). A grande fragmenta��o de habitats que vem ocorrendo 

no estado de Minas Gerais (Marini 1996), e associada � especificidade da esp�cie na 
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escolha de locais de nidifica��o, pode limitar a utiliza��o de habitats por esta esp�cie. O 

progresso da fragmenta��o, poder� reduzir suas popula��es e at� mesmo amea�ar a 

continuidade de sua distribui��o em �reas perif�ricas dos centros urbanos, como Belo 

Horizonte e Vi�osa.

Este estudo teve como objetivo descrever diversos aspectos da biologia de 

nidifica��o desta esp�cie, incluindo: per�odo de reprodu��o, caracter�sticas morfol�gicas 

dos ninhos e ovos, tempo de incuba��o e de perman�ncia dos filhotes no ninho, sucesso 

reprodutivo, causas de perda de ninhadas, taxa de crescimento dos filhotes, reutiliza��o 

de s�tios de nidifica��o, fecundidade e produtividade.
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3 - M�TODOS E �REA DE ESTUDO

�reas de estudo. O estudo foi realizado entre 1995 e 2000, nas �reas de 

Prote��o Especial (APEs) para fins de Preserva��o dos Mananciais da Mutuca e do 

Barreiro (Figura A.1), pertencentes � Companhia de Saneamento de Minas Gerais 

(COPASA, MG) e localizados nos munic�pios de Nova Lima e Belo Horizonte em 

Minas Gerais (20�02’30” - 20�00’00”S, 43�59’00” - 44�00’00”W). Foram amostrados 

um fragmento de 50 ha e outro fragmento de 200 ha na APE do Barreiro e um 

fragmento de 330 ha na APE da Mutuca. As APEs da Mutuca e do Barreiro est�o 

localizadas nas encostas opostas da Serra do Cachimbo, entre os munic�pios de Belo 

Horizonte e Nova Lima, MG. A APE Mutuca foi visitada apenas no ano de 1996, sendo 

o restante do estudo conduzido apenas na APE Barreiro.

Vegeta��o. Os munic�pios de Belo Horizonte e Nova Lima est�o localizados na 

�rea de transi��o entre os “dom�nios da Floresta Atl�ntica” que se estende em Minas 

Gerais at� a parte leste da cadeia do Espinha�o e o “dom�nio dos Cerrados” (Veloso 

1966, Rizzini 1979). As �reas de estudo apresentam forma��es alteradas de cerrado, 

campo rupestre, floresta de galeria e floresta mes�fila, sendo que a exuber�ncia dessas 

forma��es est� intrinsecamente relacionada � fertilidade do solo e ao gradiente 

altitudinal local (CETEC 1993).

A vegeta��o da APE Mutuca pode ser caracterizada como florestas mes�filas (semideciduais) e matas 

ciliares, com estratifica��o incompleta devido ao corte seletivo de �rvores e est�gio sucessional 

estimado em 90 anos. A vegeta��o da APE Barreiro, por sua vez, � caracterizada como floresta 

mes�fila estacional com idade estimada de 150 anos (Figura A.2). Em ambas as �reas existem 

evid�ncias, em alguns pontos, de que a floresta foi bem mais desenvolvida no passado (CETEC 1993).
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Clima. O regime de precipita��o na regi�o apresenta ver�es chuvosos e invernos 

secos, sendo os meses de novembro a mar�o o per�odo de maior abund�ncia de chuvas. 

Nos anos de estudo a precipita��o anual variou entre 1551 mm (1998) e 1741,5 mm 

(1997). Com rela��o �s temperaturas m�nima e m�xima anuais, a menor temperatura foi 

de 9�C (1996 e 1997) e a maior temperatura foi de 37�C (1997) (Fonte: Esta��es 

Clim�ticas da Mutuca e Fechos gerenciadas pela MBR – Minera��es Brasileiras 

Reunidas – e COPASA MG, respectivamente).

Coleta de dados. A procura por ninhos iniciou-se no m�s de junho (esta��o 

seca), principalmente nas margens de c�rregos (Ap�ndice, Figura A.3) e estradas. No 

ano de 1998, a �rea foi acompanhada ao longo de todo o ano (janeiro a dezembro). 

Quando encontrados, os ninhos eram marcados com uma fita pl�stica de cor rosa a cerca 

de 5-10 m dos mesmos. A localiza��o do ninho, como a sua posi��o no c�rrego, estrada 

ou trilha era registrada. O registro de localiza��o foi utilizado no c�lculo da dist�ncia do 

ninho mais pr�ximo, assim como a dist�ncia do ninho da borda da mata, da estrada 

principal mais pr�xima e do c�rrego. Foram realizadas estimativas de densidade de 

ninhos (ou seja, o n�mero de ninhos por unidade de �rea) para a APE Barreiro durante o 

per�odo de julho de 1996 a janeiro de 2000. A densidade de ninhos foi calculada como a 

raz�o do n�mero de ninhos pela �rea percorrida (que n�o foi necessariamente a �rea do 

fragmento). A �rea percorrida foi calculada anualmente, em hectares, por meio do mapa 

da �rea de estudo atrav�s da f�rmula de Gauss (Espartel 1977):

(1) A = |coordX - coordY|/ 2, onde a superf�cie de um 

pol�gono � determinada em fun��o das coordenadas 

retangulares dos seus v�rtices.
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Os ninhos foram acompanhados atrav�s de visitas a intervalos de 3-5 dias. Em 

cada visita aos ninhos, ovos e filhotes eram quantificados, pesados com dinam�metro de 

0,1 ou 0,2 g de precis�o (Figura A.4) e medidos com aux�lio de um paqu�metro com 

precis�o de 0,05 mm (Figuras A.5, A.6, A.7 e A.8). Os ovos eram marcados com 

n�meros escritos nas cascas com l�pis de ponta macia. Os filhotes tinham os tarsos 

marcados com canetas de retroprojetor, at�xicas, de diferentes cores (Figura A.9). 

Quando atingiam a idade adequada, por volta de 10 a 12 dias de idade, eram anilhados 

com anilhas met�licas, fornecidas pelo CEMAVE, e/ou anilhas coloridas de pl�stico 

(Figura A.10). Em geral, quando se chegava ao ninho, na presen�a do adulto, produzia-

se ru�dos a cerca de 2 m do ninho afim de retirar o adulto do ninho. Ovos e filhotes eram 

ent�o monitorados. Quando o adulto retornava ao ninho, as atividades de 

monitoramento eram suspensas.

Os ninhos (Figura A.11) encontrados foram analisados quanto a morfometria e 

per�odo de atividade. A morfometria dos ninhos foi determinada atrav�s das medidas de 

comprimento da entrada do ninho (cm), largura da entrada do ninho (cm), largura 

externa do ninho (cm), comprimento externo do ninho (cm) e profundidade da c�mara 

ool�gica (cm). Tamb�m foram medidas a altura em rela��o ao solo (m), dist�ncia do 

c�rrego (m), dist�ncia da estrada (m) e dist�ncia da borda da mata (m). Estas medidas

foram efetuadas em ninhos ap�s estes terem se tornado inativos.

Durante os anos de estudo, 41 indiv�duos adultos foram capturados em redes de 

neblina (2,5 X 12 m) nas �reas de estudo. Estes adultos foram marcados com anilhas 

met�licas (CEMAVE) e coloridas, pesados e medidos. As capturas se realizaram de 

julho de 1995 a janeiro de 2000 (Marini et al. dados n�o publicados).
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An�lise de dados. Calculou-se as porcentagens de preda��o, abandono e sucesso 

dos ninhos, bem como, a m�dia � um desvio padr�o dos seguintes par�metros 

morfom�tricos: comprimento, largura, massa e volume dos ovos, comprimento da asa, 

da cauda, do metatarso direito, da narina e da massa corporal de filhotes e adultos, 

largura e comprimento dos ninhos, per�odo de incuba��o e alimenta��o dos filhotes no 

ninho. Foram considerados ninhos bem sucedidos aqueles em que pelo menos um 

filhote deixou o ninho. O ninho era considerado predado se fosse encontrado vazio antes 

do per�odo em que o filhote poderia deixar o ninho. Os ninhos predados tamb�m 

costumavam ter cascas de ovos nas proximidades, a parte interna do ninho "virada" para 

o exterior do ninho, ou estar destru�do no ch�o pr�ximo do local de fixa��o. N�o houve 

preda��o parcial dos ninhos (por exemplo, um ovo predado e dois outros ovos 

permaneciam no ninho). Ninhos com filhotes mortos, com sinais de agress�o, como 

"feridas" e "bicadas" foram considerados predados. Os ninhos foram considerados 

abandonados se os ovos permanecessem no ninho (intactos) e que n�o eclodissem em 

at� 25 dias. Al�m disso, ninhos encontrados com filhotes mortos, sem sinais de 

agress�o, foram considerados abandonados, tendo o filhote morrido de inani��o. As 

outras causas de perda de ninhadas foram a destrui��o dos ninhos por chuvas ou 

altera��es humanas no ambiente. Nesta categoria se inclu�ram tr�s ninhadas, as quais 

n�o foi poss�vel determinar o sucesso ou o insucesso. Estas tr�s ninhadas entraram 

tamb�m na an�lise do tamanho m�dio de ninhadas de L. amaurocephalus.

Foi calculada uma regress�o m�ltipla entre as vari�veis ambientais (pluviosidade 

e luminosidade) e as vari�veis biol�gicas (n�mero de ninhos ativos, postura de ovos e 

eclos�o dos filhotes). As curvas de crescimento foram tra�adas por meio das m�dias dos 
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pesos e medidas dos filhotes nas diferentes idades e analisadas atrav�s da regress�o 

log�stica (Ricklefs 1976, Zullinger et al. 1984):

(2)  M(t) = A{e-k(t - I) + 1} - 1, onde,

A � a assimptota (o valor m�ximo para aquele par�metro, ou seja, o tamanho m�dio dos 

adultos capturados), t � o tempo em dias, k � a constante de crescimento calculada pela 

equa��o e I � o ponto de inflex�o (a idade em que 50 % do tamanho m�ximo � 

alcan�ado). Tamb�m foi testado o ajuste do crescimento �s regress�es de Gompertz e 

von Bertalanffy (Ricklefs 1976, Zullinger et al. 1984). Estas regress�es s�o modelos 

que descrevem o crescimento e facilitam a compara��o, uma vez que a forma da curva 

de crescimento � inerente a cada esp�cie (Ricklefs 1967):

-e
-k(t – I)

(3) Equa��o de Gompertz: M(t) = A x e

(par�metros como os descritos para a equa��o log�stica e 

ponto de inflex�o de 37 %).

(4) Equa��o de von Bertalanffy: M(t) = A{1 – 1/3e-k(t-I)}3

(par�metros como os descritos para a equa��o log�stica e 

ponto de inflex�o de 30 %).

O volume dos ovos foi calculado por meio da equa��o para c�lculo do volume 

dos ovos de Hoyt (1979):
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(5) Volume = 0,51 x (comprimento) x (largura)2.

A taxa de eclos�o foi calculada pela raz�o:

(6) n�mero de filhotes eclodidos/ n�mero de ovos da 

ninhada.

Esta taxa foi calculada para cada ninhada em separado. A m�dia das ninhadas de 

cada ano, gerou a taxa de cada ano em separado. A m�dia geral das taxas de eclos�o foi 

calculada por meio da m�dia das taxas anuais.

A taxa de produ��o de filhotes foi calculada por meio da raz�o:

(7) n�mero de filhotes que voaram de todas as ninhadas de 

um ano/ n�mero de ninhadas daquele ano.

Foi calculada uma taxa por ano. A m�dia geral � a m�dia de todas as taxas 

anuais. A produtividade tamb�m foi calculada segundo as equa��es descritas por 

Ricklefs e Bloom (1977), afim de se comparar os valores de produtividade com outras 

esp�cies tropicais. Este procedimento tamb�m foi adotado por Robinson et al. (2000). 

Ricklefs e Bloom (1977) baseiam os c�lculos de produtividade na rela��o: tamanho de 

ninhada X sucesso do ninho X n�mero de ninhadas colocadas por ano. Os par�metros 

para o c�lculo desta rela��o s�o:
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(8) A produ��o anual de filhotes por par (P) = F (n�mero 

de jovens/ par.dia) X B (comprimento do per�odo de 

postura), onde

(F) = C (tamanho de ninhada) X S (% de indiv�duos que 

voaram) X I (taxa de in�cio), 

(B) = 30 exp (-  pi (% de ninhadas colocadas no m�s “i”) 

X loge pi);

(8.1) C�lculo de (I) = m (taxa de mortalidade)/ pf + m (ps

X rs +  pf X rf), onde, 

(m) = - (logep (% indv. que sobreviveram))/ t (tempo) 

(Ricklefs 1969), 

(ps) (probabilidade de produzir um filhote ao menos) = e –

mT (comprimento do ciclo do ninho),

(pf) (probabilidade de perda do ninho antes do v�o dos 

filhotes) = (1 – ps),

rs = tempo decorrido para a postura de uma nova ninhada 

ap�s uma ninhada bem sucedida, 

rf = tempo decorrido para a postura de uma nova ninhada 

ap�s uma ninhada mal sucedida.

A taxa de fecundidade das f�meas foi estimada pela raz�o:
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(9) n�mero de filhotes eclodidos em todas as ninhadas de 

um ano/ n�mero de f�meas (que � igual ao n�mero de 

ninhadas daquele ano).

Foi calculada uma taxa por ano. A m�dia geral � a m�dia de todas as taxas 

anuais.

A sobreviv�ncia dos ninhos foi calculada seguindo o protocolo de Mayfield 

(1961, 1975), que consiste no c�lculo da sobreviv�ncia a partir do n�mero de dias 

observados.

O c�lculo de sobreviv�ncia de Mayfield (1961) (% Sn) � a combina��o dos 

c�lculos de probabilidade de sobreviv�ncia do ninho durante a incuba��o (SnI), 

probabilidade de sobreviv�ncia do ninho durante o per�odo de alimenta��o dos filhotes 

(SnF), probabilidade de sobreviv�ncia dos ovos at� a �poca da eclos�o (Se) e 

probabilidade de sobreviv�ncia dos filhotes at� a �poca de abandonarem o ninho (Sf). 

Todas as probabilidade s�o calculadas por meio da f�rmula:

(10) Probabilidade = (1 – taxa de mortalidade)Tempo.

O tempo se refere ao per�odo de incuba��o (dias) ou alimenta��o dos filhotes no 

ninho (dias). As taxas de mortalidade s�o calculadas pela seguinte f�rmula:

(11) Taxa de mortalidade = N�mero de perdas/ n�mero de 

dias-(ninho, ovos ou filhotes).
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Um ninho (ou um ovo ou um filhote) em um dia corresponde a um dia – ninho 

(ovo ou filhote). Em resumo, a sobreviv�ncia de Mayfield (1961) calcula todas as 

probabilidades de perdas ao longo da esta��o reprodutiva e determina qual a 

probabilidade de um ovo dar origem a filhote bem sucedido ao final do ciclo do ninho.

Com rela��o a reutiliza��o de ninhos foi calculada a taxa de mudan�a de s�tios 

de nidifica��o (“turnover”) usando a seguinte f�rmula (Erwin 1978 apud Burger 1981):

(12) T = � ((S1/N1) + (S2/N2));

Sendo, S1 = n�mero de s�tios ocupados somente no primeiro ano; N1 = n�mero 

total de s�tios ocupados no primeiro ano; S2 = n�mero de s�tios ocupados somente no 

segundo ano; N2 = n�mero total de s�tios ocupados no segundo ano. Esta taxa n�o pode 

exceder 1,0 e pode ser computado como porcentagem (Burger 1981).

An�lises estat�sticas. Foram realizados testes de qui-quadrado para comparar o 

sucesso dos ninhos entre classes de dist�ncia de borda, com o sucesso nas diferentes 

fases do ninho e a reutiliza��o de s�tios de nidifica��o anteriormente bem sucedidos ou 

n�o. An�lises de vari�ncia (Kruskal - Wallis ANOVA) foram realizadas para comparar 

as densidades de ninhos nos dois fragmentos da APE Barreiro entre os quatro anos 

avaliados, na compara��o do sucesso e insucesso do ninho ao longo dos cinco anos, na 

compara��o das taxas de eclos�o, produ��o de filhotes e fecundidade das f�meas ao 

longo dos anos de estudo. Esta mesma an�lise foi utilizada para comparar as 

probabilidades de sobreviv�ncia fornecidas pelo m�todo de Mayfield (1961, 1975) ao 

longo dos cinco anos. As an�lises foram realizadas no pacote estat�stico Statistica 

(StatSoft, Inc. 1995).

eX
Pert

 P
DF

Tria
l



- 35 -

4 - RESULTADOS

Ao longo dos cinco anos de estudo foram encontrados um total de 57 ninhos, 

que foram reutilizados 11 vezes. Em 1995, foram encontrados e monitorados seis 

ninhos, tendo sido reutilizado apenas um ninho. Em 1996, foram encontrados 15 ninhos, 

tendo sido reutilizado apenas um ninho. Em 1997, foram monitorados oito ninhos, tendo 

sido reutilizados tr�s ninhos. Em 1998 foram encontrados 12 ninhos, tendo sido 

reutilizados cinco ninhos. E em 1999, foram monitorados 15 ninhos, tendo sido 

reutilizado apenas um ninho. As an�lises apresentadas se referem a estas 68 ninhadas, 

que foram monitoradas ao longo dos cinco anos de estudo.

Per�odo de nidifica��o. A esta��o reprodutiva inicia-se em meados de julho, 

com a constru��o de ninhos, com registros de ninhos ativos entre agosto e janeiro, e 

pico de registros na primeira quinzena de outubro (Figura 4.1). Da segunda quinzena de 

setembro � primeira quinzena de outubro, � poss�vel observar um aumento na 

pluviosidade e no comprimento do dia (aumento das horas de luz solar) (Figura 4.2). Ou 

seja, o per�odo de nidifica��o ocorreu, nos cinco anos de estudo, ao final da esta��o seca 

(agosto) e in�cio da esta��o chuvosa (setembro). Verificamos que n�o foi registrada 

nenhuma ocorr�ncia de ninhos durante o per�odo mais seco do ano (junho-agosto e 

maio-agosto de 1998) (n = 0) e uma pequena ocorr�ncia durante o per�odo de maior 

precipita��o (janeiro e janeiro-mar�o de 1998) (n = 1) (Figuras 4.1 e 4.2).

As correla��es entre as vari�veis ambientais, pluviosidade (mm) e fotoper�odo 

(horas de luz) e as vari�veis biol�gicas, n�mero de ninhos ativos, postura dos ovos e 

eclos�o dos filhotes, foram significativas, por�m, com apenas pequena porcentagem da 

varia��o explicada (Tabela 4.1). Apenas a vari�vel per�odo de ninhos ativos foi 
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fortemente relacionada �s vari�veis ambientais com alta porcentagem da varia��o 

explicada.

Tabela 4.1 – Regress�o m�ltipla entre as vari�veis independentes pluviosidade 

(mm) e fotoper�odo (horas) e as vari�veis dependentes n�mero de ninhos ativos, n�mero 

de ovos e n�mero de filhotes de Leptopogon amaurocephalus, entre 1995-1999, nas 

APES Barreiro e Mutuca.

Vari�vel dependente R2 p

N�mero de ninhos ativos 0,932 0,003

N�mero de ovos 0,059 0,025

N�mero de filhotes 0,104 0,001eX
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Tabela 4.2 – Indiv�duos adultos de Leptopogon amaurocephalus capturados e 

recapturados nas APES Barreiro e Mutuca entre julho de 1995 e janeiro de 2000, com 

presen�a ou aus�ncia de placa de incuba��o, protuber�ncia cloacal e mudas de todas as 

penas.

M�s Esfor�o 
amostral (dias)

Placa de incuba��o Protuber�ncia cloacal Muda de penas
Presen�a Aus�ncia Presen�a Aus�ncia Presen�a Aus�ncia

Janeiro 9 1 2 0 3 1 2
Fevereiro 0 0 0 0 0 0 0
Mar�o 8 0 2 0 2 1 1
Abril 14 0 3 0 3 3 0
Maio 23 0 4 0 4 0 4
Junho 14 0 1 0 1 0 1
Julho 13 0 1 0 1 0 1
Agosto 25 4 8 0 11 0 11
Setembro 22 2 6 1 7 1 7
Outubro 22 2 7 0 9 0 8
Novembro 23 2 2 1 3 0 4
Dezembro 21 1 3 0 4 2 2
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Foram capturados 41 indiv�duos adultos de L. amaurocephalus, no per�odo de 

julho de 1995 a janeiro de 2000, num total de 54 capturas, realizadas nas APES Barreiro 

e Mutuca. Nestas eventos, indiv�duos com placas de incuba��o foram capturados apenas 

durante os meses de agosto a janeiro. Indiv�duos com protuber�ncia cloacal foram 

capturados apenas nos meses de setembro a novembro. A maior parte dos indiv�duos em 

muda de penas foram capturados no per�odo de dezembro a abril (Tabela 4.2).

Foram observados somente por tr�s vezes adultos marcados no ninho. Em 1996, 

dois indiv�duos marcados com anilha met�lica estavam pr�ximos de um ninho ativo. No 

ano seguinte (1997), neste mesmo ninho, um adulto marcado com anilha met�lica foi 

visto pr�ximo ao ninho. Como n�o foi poss�vel observar a numera��o das anilhas, n�o 

foi poss�vel saber se o indiv�duo observado em 1997, era um dos indiv�duos observados 

em 1996. Em 1998, um adulto marcado com anilhas met�licas e coloridas foi visto 

pr�ximo � um ninho. N�o foi poss�vel observar a terceira anilha da combina��o de 

anilhas coloridas e na visita seguinte o ninho havia sido predado. Desta forma n�o foi 

poss�vel identificar o adulto.

Caracter�sticas dos ninhos. O ninho de L. amaurocephalus � do tipo fechado, 

possuindo uma forma ligeiramente oval e uma entrada lateral, sendo constru�do com 

coma (“paina”) de sementes de esp�cies das fam�lias Asclepidaceae e Apocynaceae. Foi 

detectada a presen�a de ritidoma de uma Myrtaceae australiana (existem alguns 

eucaliptos plantados na borda da mata), musgos de Mittenothamnium elegantulum

(Hook) (Hypnaceae), casulos de mariposas da fam�lia Arctiidae e casulos de aracn�deos. 

Dos 57 ninhos encontrados, tr�s se encontravam em barrancos localizados nas 

estradas que cortam as �reas de estudo; quatro se encontravam em um barranco dentro 

do fragmento de 50 ha, a margem de um c�rrego seco; 11 se encontravam as margens 
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de c�rregos muito estreitos, de no m�ximo 2 m de largura; 35 se encontravam em 

barrancos a margem de c�rregos largos, que podem alcan�ar at� 9 m de largura; um 

ninho se encontrava em um barranco no interior do fragmento de 50 ha, a 11 m do 

c�rrego e tr�s ninhos se encontravam nas ra�zes de um tronco ca�do sobre o c�rrego. As 

caracter�sticas morfol�gicas dos ninhos, sua localiza��o m�dia com rela��o a borda da 

mata e dist�ncia da estrada, altura dos ninhos com rela��o ao solo e a dist�ncia entre os 

ninhos (m�dia da dist�ncia entre dois ninhos ativos em uma mesma esta��o 

reprodutiva), se encontram na Tabela 4.3.

Tabela 4.3 – Caracter�sticas morfol�gicas dos ninhos de L. amaurocephalus e 

sua localiza��o quanto � dist�ncia da borda e a proximidade de outros ninhos ativos nas 

APES Barreiro e Mutuca, entre julho de 1995 e janeiro de 2000. 

Vari�veis n M�dia  D. P.
Comprimento da entrada do ninho (cm) 8 9,5  2,2
Largura da entrada do ninho (cm) 9 9,0  2,6
Profundidade da c�mara ool�gica (cm) 9 9,5  1,8
Largura externa do ninho (cm) 11 10,9  1,6
Comprimento externo do ninho (cm) 14 14,8  2,9
Altura em rela��o ao solo (m) 40 1,5  0,7
Dist�ncia do c�rrego (m) 31 1,1  2,0
Dist�ncia da estrada (m) 34 97,2  13,5
Dist�ncia da borda da mata (m) 59 156,8  119,6
Dist�ncia entre dois ninhos ativos em uma mesma esta��o reprodutiva (m) 33 320,6  220,9
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Tabela 4.4 – Classes de dist�ncia da borda e o sucesso dos ninhos de Leptopogon
amaurocephalus nestas classes.

Dist�ncia da Borda (m) n Sucesso (%)

0 – 50 m 13 7 (53,8)

51 – 100 m 14 6 (42,9)

101 – 150 m 9 2 (22,2)

151 – 200 m 3 2 (66,7)

201 – 250 m 10 8 (80,0)

> 251 m 5 2 (40,0)

Tabela 4.5 – Densidade de ninhos de Leptopogon amaurocephalus nos 

fragmentos de 50 e 200 ha da APE Barreiro entre 1996 e 1999.

Ano Fragmento de 200 ha1 Fragmento de 50 ha2

# Ninhos # Ni/ ha # Ninhos # Ni/ ha

1996 13 0,074 1 0,02

1997 8 0,045 1 0,02

1998 7 0,040 6 0,15

1999 12 0,068 4 0,10

M�dia 10 0,057 3 0,07
1 �rea percorrida de 176,8 ha; 2 �rea percorrida de 40,7 ha
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Os pequenos tamanhos amostrais dos par�metros da Tabela 4.3, devem-se ao 

fato de que as medidas foram efetuadas somente um m�s ap�s o abandono do ninho 

pelos filhotes, afim de se evitar a perturba��o durante o per�odo de atividade dos 

mesmos e de uma poss�vel reutiliza��o do ninho. Por�m, muitos ninhos eram destru�dos 

neste per�odo devido �s chuvas, que se tornavam mais intensas no m�s de novembro, 

per�odo que a maioria dos filhotes estava deixando o ninho ou j� o haviam feito a um 

m�s.

Foi avaliado, por meio de um teste de qui-quadrado, o sucesso do ninho com 

rela��o � dist�ncia da borda da mata. As dist�ncias da borda foram agrupados em seis 

classes (Tabela 4.4) e n�o houve diferen�a estatisticamente significativa entre o n�mero 

de ninhos bem sucedidos e a dist�ncia da borda (2 = 6,0; g. l. = 5; p = 0,306).

Foram encontrados quatro ninhos no est�gio inicial de constru��o. Estes ninhos 

levaram em m�dia 34,3 � 3,6 dias (n = 4) para terem finalizada sua constru��o e ter 

iniciada a postura de seus ovos. Entre a finaliza��o da constru��o e a postura dos ovos 

transcorreram 5 e 7 dias (n = 2). Em apenas 32 visitas, ao longo dos anos de estudo, foi 

poss�vel observar a constru��o do ninho e o per�odo anterior a postura, em uma m�dia 

de 6,4 � 4,0 visitas por ano. Somente em tr�s visitas foi poss�vel observar o in�cio da 

constru��o do ninho, que foi logo abandonada. Em seis destas visitas, realizadas no 

per�odo de constru��o do ninho, foi observado um adulto n�o marcado pr�ximo ao 

ninho. Na visita do dia 11 de agosto de 1998, foi observado um comportamento de 

defesa de um indiv�duo n�o marcado de L. amaurocephalus. Este indiv�duo fez um v�o 

do poleiro onde estava em dire��o ao pesquisador, que estava pr�ximo do ninho em 

constru��o, em um v�o rasante, pousando em seguida em um poleiro mais alto. Em 

duas visitas no ano de 1999 (08/set e 01/out) foi observado um adulto, n�o marcado, se 
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aproximando do ninho com material (de constru��o), no bico. Um maior n�mero de 

observa��es durante este per�odo n�o foi realizado afim de se evitar o abandono dos 

ninhos em constru��o.

A tabela 4.5 apresenta estimativas de densidade de ninhos de L. amaurocephalus

calculada para os fragmentos da APE Barreiro de 1996 a 1999. Durante o per�odo de 

estudo, em 1995, apenas um pequeno trecho do fragmento de 200 ha foi percorrido e o 

fragmento de 50 ha n�o foi visitado. Al�m disso, n�o foi poss�vel estimar a �rea do 

trecho da APE Mutuca percorrido durante a esta��o reprodutiva de 1996. A densidade 

de ninhos entre os dois fragmentos (50 e 200 ha, na APE Barreiro) ao longo dos quatro 

anos (1996 – 1999) n�o foi estatisticamente significativa (H = 3,0; p = 0,392).

Ninhadas e ovos. As ninhadas variaram de um (n = 1), dois (n = 17) a tr�s (n = 

46) ovos, com m�dia de 2,8  0,5 ovos (n = 63) (Tabela 4.6). No ano de 1997, em um 

ninho, ocorreu a postura de seis ovos. Apenas um ovo eclodiu e o ninho foi abandonado 

com cinco ovos e um filhote. Os ovos eram em geral de cor branca (n = 33), por�m 

alguns ovos de cor creme (n = 6) tamb�m foram registrados. A incuba��o dos ovos, que 

� sincr�nica, durou em torno de 21,8  1,6 (n = 14) dias. A taxa m�dia de eclos�o dos 

ovos (n�mero de filhotes eclodidos/ n�mero de ovos colocados) foi de 0,56 � 0,14 (n = 

62) (Tabela 4.7). Os anos de 1996 e 1999 apresentaram as menores taxas de eclos�o, 

menores taxas de produ��o de filhotes e menor fecundidade das f�meas (Tabela 4.7). A 

compara��o das taxas de eclos�o, produ��o de filhotes e fecundidade das f�meas ao 

longo dos anos n�o apresentou diferen�as estat�sticas (H = 4,0; p = 0,406).

Durante o per�odo de incuba��o dos ovos foram realizadas um total de 325 

visitas (65,0 � 21,2 visitas por ano). Em 110 (33,9 %) visitas foi registrada a presen�a 

de pelo menos um dos adultos. Durante a fase de eclos�o, foram realizadas 22 visitas 
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(4,4 � 2,0 visitas por ano). Em duas (9,1 %) havia pelo menos um adulto e em uma (4,5 

%), foi registrada a presen�a de dois adultos no ninho.

Tabela 4.6 – Caracter�sticas morfol�gicas dos ovos de Leptopogon 

amaurocephalus, nas APES Barreiro e Mutuca, entre julho de 1995 e janeiro de 2000.

Vari�veis n M�dia  D. P.
Massa (g) 34 2,0  0,3
Largura (mm) 38 14,1  0,7
Comprimento (mm) 39 18,7  0,9
Volume (mm3) 38 1889,5  198,6

Tabela 4.7 – Taxas de eclos�o, produ��o de filhotes e fecundidade das f�meas de 

Leptopogon amaurocephalus, nas APES Barreiro e Mutuca, ao longo do per�odo de 

julho de 1995 a janeiro de 2000. 

Ano
Taxa de EclosÄo

Taxa de Produ��o 
de Filhotes

Taxa de 
Fecundidade das 
F�measM�dia  D. P. (n)

1995 0,612  0,491 (n = 6) 1,1 1,6
1996 0,436  0,460 (n = 13) 0,9 1,1
1997 0,652  0,384 (n = 11) 1,0 1,6
1998 0,688  0,389 (n = 16) 1,2 1,5
1999 0,386  0,434 (n = 16) 0,8 1,0
M�dia 0,555 1,0 1,4
Desvio Padr�o (D. P.) 0,135 0,2 0,3
n 5 5 5
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Filhotes. A taxa de eclos�o dos ninhos de L. amaurocephalus foi em torno de 

0,56 � 0,14 filhotes (n = 62) (n�mero de ovos eclodidos/ total de ovos eclodidos) 

(Tabela 4.7). O per�odo de alimenta��o dos filhotes no ninho foi de 19,6 � 1,7 dias (n = 

16).

A regress�o log�stica foi a que melhor se ajustou ao crescimento dos filhotes de 

L. amaurocephalus. Os 71 filhotes pesados ao longo do per�odo de estudo, tiveram um 

incremento m�dio di�rio de 0,36 g (k = 0,36). A vari�ncia explicada pelo modelo foi de 

91,5 % e o R = 0,96 (Figura 4.3). A massa corporal m�dia de filhotes de 21 dias foi 

12,48 � 0,62 g (n = 4), que corresponde a 105,8 % do peso m�dio do adulto (11,8 � 1,3; 

n = 45). Para as demais vari�veis, a vari�ncia explicada foi pequena e as figuras 

mostram apenas os valores plotados de acordo com a idade. A curva do modelo 

log�stico n�o foi plotada. Para os demais modelos testados (a equa��o de von 

Bertalanffy e a equa��o de Gompertz, Zullinger et al. 1984), os ajustes foram ainda 

menores.

O tamanho m�dio da asa de filhotes com 21 dias de idade foi de 47,8 � 2,0 mm 

(n = 4) (Figura 4.4), o que corresponde a 73,9 % do tamanho da asa do adulto (m�dia = 

64,7 � 3,4 mm; n = 33). A taxa de crescimento (segundo a equa��o log�stica), foi k = 

0,04 e a vari�ncia explicada de 33,2 % (n = 67).
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O tamanho m�dio da cauda de filhotes com 21 dias de idade foi de 29,1 � 3,1 

mm (n = 4), o que corresponde a 46,1 % do tamanho da cauda do adulto (m�dia = 63,1 

� 4,9 mm; n = 33). O crescimento da cauda s� se iniciou a partir dos cinco dias de idade 

(Figura 4.5). A taxa de crescimento (segundo a equa��o log�stica), foi k = 0,07 e a 

vari�ncia explicada de 58,3 % (n = 58).

O tamanho m�dio do metatarso de filhotes com 21 dias de idade foi de 16,3 � 

2,2 mm (n = 4) (Figura 4.6), o que corresponde a 95,9 % do tamanho do metatarso do 

adulto (m�dia = 17,0 � 1,8 mm; n = 33). A taxa de crescimento (segundo a equa��o 

log�stica), foi k = 0,16 e a vari�ncia explicada de 34,2 % (n = 61).

O tamanho m�dio da narina de filhotes com 21 dias de idade foi de 6,3 � 0,2 mm 

(n = 4) (Figura 4.7), o que corresponde a 73,2 % do tamanho da narina do adulto (m�dia 

= 8,6 � 0,5 mm; n = 16). A taxa de crescimento (segundo a equa��o log�stica), foi k = 

0,06 e a vari�ncia explicada 52,6 % (n = 57).

Os filhotes nasceram com os olhos fechados, nus ou com poucas pl�mulas de 

eclos�o. Por volta dos quatro dias j� estavam emplumados por�m, com os olhos 

fechados (Figura A.12). Por volta dos 5-8 dias de idade, ainda com os olhos fechados, 

os primeiros cartuchos de penas apareciam nas asas. At� os 10 dias de idade os olhos 

permaneciam fechados e os cartuchos j� haviam crescido ao longo do dorso, asa, cauda 

e da cabe�a. Entre os 11-12 dias de idade os olhos come�avam a abrir e por volta dos 

13-15 dias de idade, as primeiras penas come�avam a sair dos cartuchos (Figura A.13). 

As penas cresciam at� os 20 dias de idade, quando os filhotes atingiam as medidas 

descritas acima e estavam prontos para deixar o ninho (Figura A.14).
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Figura 4.3 – Crescimento em massa corporal (g) dos filhotes de Leptopogon 

amaurocephalus, das APES Barreiro e Mutuca, entre julho de 1995 e janeiro de 2000.
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Figura 4.4 – Crescimento da asa (mm) dos filhotes de L. amaurocephalus, nas 

APES Barreiro e Mutuca, entre julho de 1995 e janeiro de 2000.
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Figura 4.5 – Crescimento da cauda (mm) dos filhotes de L. amaurocephalus, nas 

APES Barreiro e Mutuca, entre julho de 1995 e janeiro de 2000.
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Figura 4.6 – Crescimento do metatarso (mm) dos filhotes de L. amaurocephalus, 

nas APES Barreiro e Mutuca, entre julho de 1995 e janeiro de 2000.
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Figura 4.7 – Crescimento da narina (mm) dos filhotes de L. amaurocephalus, nas 

APES Barreiro e Mutuca, entre julho de 1995 e janeiro de 2000.

Sucesso reprodutivo. Ao longo do per�odo de estudo, foram encontrados 57 

ninhos, que produziram 68 ninhadas. Destas 68 ninhadas, foram produzidos 68 filhotes. 

Deste total de ninhadas, foram predadas 35,3 % (n = 24), abandonadas 11,8 % (n = 8), 

perdidas por outras causas 5,9 % (n = 4) e 47,1 % (n = 32) das ninhadas foram bem 

sucedidas. A sobreviv�ncia dos ninhos foi de 33,8 %. A Tabela 4.8 descreve o sucesso e 

insucesso dos ninhos ao longo dos anos de estudo. Estatisticamente, a diferen�a entre o 
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sucesso e insucesso dos ninhos ao longo dos anos n�o foi significativa (H = 4,0; p = 

0,406).

A Figura 4.8 descreve a perda de ninhos, ovos e filhotes ao longo do ciclo do 

ninho (incuba��o + per�odo de alimenta��o dos filhotes no ninho), e a Tabela 4.9 

compara o sucesso e o insucesso dos ninhos nas fases de incuba��o e alimenta��o dos 

filhotes no ninho. Os valores apresentados na Figura 4.8 s�o o somat�rio de todos os 

anos. Nesta figura foram plotadas 5 ninhadas em 1985, 9 em 1996, 9 em 1997, 14 em 

1998 e 11 em 1999. N�o foram plotadas o total de ninhadas estudadas nos respectivos 

anos, devido a aus�ncia de registros da data de postura e eclos�o dos ovos para algumas 

ninhadas. A compara��o estat�stica por meio de qui-quadrado do sucesso e insucesso 

dos ninhos na fase de incuba��o e de alimenta��o dos filhotes n�o foi estatisticamente 

significativa (2 = 0,45; g.l. = 1; p = 0,504). Na Figura 4.9 podemos observar que a 

varia��o do sucesso nas duas fases � pequena. Por volta do 34� dia, estabiliza a perda de 

ninhos, podendo-se dizer que os ninhos que chegam at� esta data podem ser 

considerados bem sucedidos.

Os componentes de produtividade, segundo as equa��es de Ricklefs e Bloom 

(1977) est�o listados na Tabela 4.10. A produ��o anual de filhotes por par (P) foi de 2,3.

Com rela��o �s probabilidades de sobreviv�ncia dos v�rios est�gios do ninho, 

calculadas por meio do m�todo de Mayfield (1961, 1975) (Tabela 4.11), a diferen�a 

entre os anos n�o foi estatisticamente significativa (2 = 5,0; g.l. = 4; p = 0,287) assim 

como, as diferen�as entre os per�odos de incuba��o e alimenta��o dos filhotes (Tabela 

4.11).
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Figura 4.8 – N�mero de ninhos, ovos e filhotes ao longo das v�rias fases do 

ninho. O dia (1) ao dia (22), correspondem ao dias de incuba��o. Os dias (23) a (46) 

correspondem aos dias de alimenta��o dos filhotes no ninho.
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Figura 4.9 – N�mero cumulativo de ninhos de L. amaurocephalus sem sucesso 

(insucesso ao longo das v�rias fases do ninho). O dia (1) ao dia (22), correspondem ao 
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dias de incuba��o. Os dias (23) a (46) correspondem aos dias de alimenta��o dos 

filhotes no ninho.

Tabela 4.8 – Sucesso e insucesso dos ninhos de L. amaurocephalus, nas APES 

Barreiro e Mutuca, no per�odo de julho de 1995 a janeiro de 2000.

Ano

N�mero de 

ninhadas
Total (%)

bem sucedidas (%) predadas (%) abandonadas (%) # perdidas (%)1

1995 3 (42,9) 3 (42,9) 1 (14,3) 0 7 (10,3)
1996 6 (37,5) 4 (25,0) 4 (25,0) 2 (12,5) 16 (23,5)
1997 7 (58,3) 3 (25,0) 1 (8,3) 1 (8,3) 12 (17,6)
1998 11 (64,7) 6 (35,3) 0 0 17 (25,0)
1999 5 (31,3) 8 (50,0) 2 (12,5) 1 (6,3) 16 (23,5)
Total 32 (47,1) 24 (35,3) 8 (11,8) 4 (5,9) 68 (100)

1 n�mero de ninhadas perdidas por outras causas desconhecidas ou altera��es clim�ticas como aumento 
da pluviosidade ou velocidade do vento.

Tabela 4.9 – Ninhadas de L. amaurocephalus bem sucedidas ou n�o durante os 

per�odos de incuba��o e alimenta��o dos filhotes no ninho.

Ano Per�odo de Incuba��o (%) Per�odo de alimenta��o no ninho (%) n (n�mero de 
ninhadas)*Sucesso Insucesso Sucesso Insucesso

1995 3 (60,0) 2 (40,0) 3 (60,0) 2 (40,0) 7
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1996 8 (57,1) 6 (42,9) 6 (75,0) 2 (25,0) 14
1997 10 (90,9) 1 (9,1) 7 (70,0) 3 (30,0) 11
1998 13 (76,5) 4 (23,5) 11 (84,6) 2 (15,4) 17
1999 8 (50,0) 8 (50,0) 5 (62,5) 3 (37,5) 16
Total 42 (66,7) 21 (33,3) 32 (72,7) 12 (27,3) 65

* as ninhadas com insucesso ou sucesso desconhecidos n�o foram consideradas nas an�lises.

Tabela 4.10 – Componentes de produtividade para a popula��o de L. 

amaurocephalus da APE Barreiro. As ninhadas de destino desconhecido (incluindo 

todas as ninhadas da APE Mutuca) n�o foram utilizadas nas an�lises. Os valores foram 

calculados para a m�dia dos cinco anos de estudo.

Vari�veis Valores
Comprimento da esta��o (B, em dias) 82
Tamanho m�dio da ninhada (n�mero de ovos) 2,75
Mortalidade (m) 0,007
Ciclo do ninho (dias) 40
Sucesso dos Ovos (%) (S) 0,38
rs (dias)1 5
rf (dias)2 23
P3 2,3

1rs = tempo decorrido para a postura de uma nova ninhada ap�s uma ninhada bem sucedida;
2rf = tempo decorrido para a postura de uma nova ninhada ap�s uma ninhada mal sucedida;
3P = A produ��o anual de filhotes por par.

Tabela 4.11 – Par�metros de sobreviv�ncia dos ninhos de Leptopogon 

amaurocephalus, nas APES Barreiro e Mutuca, entre julho de 1995 e janeiro de 2000.

Ano % SnI (1) % Se (3) % SnF (2) % Sf (4) % Sn (5) 2 (df = 1)(6)

P
1995 72,0 95,7 56,4 71,6 27,8 0,02 0,88
1996 57,8 99,9 73,2 80,3 33,9 3,86 0,05
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1997 89,4 99,8 67,3 62,7 37,7 0,61 0,43
1998 72,3 99,8 81,3 85,2 50,0 1,64 0,20
1999 59,4 99,9 59,8 74,1 19,5 1,66 0,20
M�dia 70,2 99,6 67,0 74,8 33,8 1,13 0,29
Desvio padr�o 11,1 1,7 9,8 7,7 10,2

(1) % SnI = porcentagem de sobreviv�ncia do ninho durante o per�odo de incuba��o; (2) % SnF = 
porcentagem de sobreviv�ncia do ninho durante o per�odo de alimenta��o dos filhotes; (3) % Se = 
porcentagem de sobreviv�ncia dos ovos at� o per�odo de eclos�o; (4) % Sf = porcentagem sobreviv�ncia 
dos filhotes at� o per�odo de deixarem o ninho e (5) % Sn = porcentagem de sobreviv�ncia do ninho do 
per�odo de postura dos ovos at� a sa�da dos filhotes do ninho. Em (6) teste de qui-quadrado comparando a 
sobreviv�ncia entre os per�odos de incuba��o e alimenta��o dos filhotes no ninho. Em nenhum dos anos 
de estudo houve diferen�as significativas (vide P).

Reutiliza��o de ninhos e s�tios de nidifica��o. Dos 57 ninhos encontrados, 11 

foram reutilizados na mesma esta��o reprodutiva. Dos 26 s�tios de nidifica��o utilizados 

por L. amaurocephalus, ao longo dos anos de estudo, um foi reutilizado ao longo dos 

cinco anos, tr�s foram reutilizados por quatro anos, cinco foram reutilizados por tr�s 

anos, oito foram utilizados por dois anos e cinco foram utilizados apenas uma vez 

(Tabela 4.12). Os s�tios de nidifica��o foram os descritos anteriormente (barrancos ao 

longo de c�rregos, estradas e etc). 

Foi testada a hip�tese de que a reutiliza��o do ninho ou do s�tio de nidifica��o, 

ocorreria mais frequentemente se o ninho ou s�tio reutilizado tivesse sido bem sucedido 

na utiliza��o anterior. Por�m, n�o houve nenhuma rela��o estatisticamente significativa 

entre o sucesso ou insucesso anterior e a reutiliza��o do ninho ou do s�tio de nidifica��o 

para L. amaurocephalus (2 = 1,37, g.l. = 1, p = 0,241).

Com rela��o a taxa de mudan�a de s�tio de nidifica��o (Tabela 4.13), est� foi em 

m�dia de 0,51, indicando uma mudan�a de 51 % nos s�tios de nidifica��o. Por�m, a taxa 

de mudan�a de s�tio m�dia foi de apenas 40 %, quando o per�odo de 1995-1996 n�o foi 

inclu�do na an�lise. Isto porque, em 1995, somente 30,7 % do total da �rea percorrida 

dos fragmentos da APE Barreiro (84,9 %) haviam sido estudados. Assim, o aumento da 
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�rea percorrida levou a um aumento no n�mero de s�tios de nidifica��o e 

consequentemente um aumento na taxa de mudan�a de s�tio.

Tabela 4.12 – S�tios de nidifica��o de L. amaurocephalus na APE Barreiro, no 

per�odo de julho de 1995 a janeiro de 2000. Na tabela (-) = s�tios de nidifica��o n�o 

checados; (0) = s�tios de nidifica��o n�o utilizados; (P) = ninhos predados em um dado 

s�tio de nidifica��o; (A) = ninhos abandonados em um dado s�tio de nidifica��o; (S) = 

ninhos bem sucedidos em um dado s�tio de nidifica��o e; (D) = ninhos perdidos por 

outras causas em um dado s�tio de nidifica��o. Os valores entre par�nteses 

correspondem ao n�mero de filhotes produzidos por um ninho em um dado s�tio de 

nidifica��o.

S�tio de 
nidifica��o

Esta��o reprodutiva
1995 1996 1997 1998 1999

1 P/ A S (3) S/ D (3) S (3) S (3)
2 S/ S (3/ 2) P A/ S (2) 0 S (2)
3 P A 0 U D
4 S (2) D S (1) 0 0
5 P P 0 0 S (3)
6 S (3) 0 0 0 P
7 0 0 0 P 0
8 0 0 0 P P
9 0 0 0 S (2) P/ P
10 0 0 0 0 P
11 - A S (1) S (3) 0
12 - S (2) S (2) P 0
13 - P P/ P P/ S (1) P
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14 - A/ S (2) S (2) 0 0
15 - S (3) P 0 A
16 - P 0 0 P
17 - A 0 0 S (2)
18 - P 0 0 0
19 - S (1) 0 0 0
20 - 0 P 0 0
21 - 0 0 S/ S (1/ 2) A
22 - 0 0 S/ S (1/ 2) S (1)
23 - - - S/ P (3) 0
24 - - - P 0
25 - - - S (2) 0
26 - - - 0 P

Tabela 4.13 – Taxa de mudan�a de s�tios de nidifica��o de L. amaurocephalus.

Ano Taxa
1995-1996 0,82
1996-1997 0,38
1997-1998 0,32
1998-1999 0,5
M�dia  D.P. (sem 1995-1996) 0,4  0,09
M�dia  D.P. 0,51  0,19  eX
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5 - DISCUSS�O

Per�odo de nidifica��o. O per�odo de nidifica��o de L. amaurocephalus � 

semelhante ao de v�rias esp�cies da regi�o centro-sul do pa�s, ou seja, nidificam no 

per�odo de setembro a janeiro (Cavalcanti e Pimentel 1988, Marini 1992, Sick 1997). A 

postura de ovos nos ninhos de L. amaurocephalus coincidiu com o in�cio da esta��o 

chuvosa, fim da esta��o seca. A eclos�o dos filhotes ocorreu no per�odo em que os 

�ndices pluviom�tricos aumentavam de 4 para 12 mm quinzenais. Na �poca de 

abandono do ninho pelos filhotes, a m�dia pluviom�trica quinzenal variava de 14 a 16 

mm. Neste per�odo, os ninhos j� vazios eram facilmente derrubados pelas chuvas 

(observa��o pessoal). Neste estudo foi observada uma correla��o significativa entre o 

n�vel de pluviosidade com alguns valores associados � reprodu��o na �rea de estudo, 

por�m, a propor��o da varia��o explicada foi muito pequena. Os ninhos encontrados por 

Simon (1997), tamb�m estavam ativos ap�s as primeiras chuvas em Vi�osa, MG. 

Segundo Ramo e Busto (1984), o aumento dos �ndices pluviom�tricos tem efeito direto 
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no aumento da abund�ncia de insetos. Esta maior abund�ncia de insetos poderia est� 

associada, em algumas esp�cies de aves, ao fato dos filhotes deixarem o ninho durante o 

per�odo de maior pluviosidade. O melhor per�odo para a cria��o de filhotes seria aquele 

em que a disponibilidade do alimento � m�xima. Logo, espera-se que aves regulem seu 

ciclo reprodutivo com o ciclo das chuvas (Ramo e Busto 1984). Woodworth (1997), 

trabalhando com ninhos de Vireo latimeri (Vireonidae) em Porto Rico, observou que o 

in�cio da reprodu��o (com a postura de ovos) ocorre ap�s a primeira chuva, sendo que 

quanto mais longa for a esta��o seca mais tarde se inicia a esta��o reprodutiva. Young 

(1994), trabalhando com Troglodytes aedon (Trogloditidae), na Costa Rica, observou 

que o pico de abund�ncia de artr�podes (que est� relacionado com vari�veis clim�ticas) 

coincide com a �poca de sa�da dos filhotes do ninho. Por�m, em alguns locais onde n�o 

houve varia��o sazonal na abund�ncia de artr�podes, a pluviosidade foi o fator 

determinante do per�odo reprodutivo, n�o ocorrendo uma rela��o entre aumento da 

pluviosidade com o aumento da abund�ncia de artr�podes. Contudo, no estudo de 

Tanaka e Tanaka (1982), realizado na ilha tropical de Grenada (que apresenta uma 

esta��o seca e uma chuvosa bem definidas, como a �rea deste estudo), verificaram que a 

abund�ncia e a biomassa de artr�podes s�o significativamente maiores na esta��o �mida 

do que na esta��o seca, indicando um poss�vel v�nculo entre ciclos de vida de 

artr�podes (e. g. reprodu��o) com as chuvas. Assim como, Best et al. (1996) 

observaram para v�rias esp�cies de Passeriformes que nidificam no Equador, a esta��o 

reprodutiva coincide com as chuvas irregulares da regi�o. Perrins (1970), em uma 

revis�o sobre fatores que determinam o per�odo reprodutivo de aves de regi�es 

temperadas, afirma que o per�odo reprodutivo normalmente coincide com o in�cio da 
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abund�ncia de alimentos que permitiria suficiente alimenta��o para a produ��o dos 

ovos, alimenta��o dos filhotes no ninho e logo ap�s deixarem o ninho.

Al�m das chuvas, outras vari�veis como fotoper�odo provavelmente influenciam 

a determina��o do per�odo reprodutivo. Neste estudo, o fotoper�odo foi 

significativamente correlacionado com o per�odo de atividade nos ninhos, por�m, a 

propor��o da varia��o explicada foi pequena. O sistema neuroendocrino sincroniza os 

imprecisos ritmos celulares fazendo com que as aves estejam organizadas internamente 

e sicronizadas de forma apropriada com o ambiente. O sistema de controle 

fotoperiodico das aves usa dois tipos de informa��o: luz ambiental, a qual estimula os 

receptores neurais; e a informa��o do rel�gio interno ligado ao ciclo circadiano, os quais 

permite as aves medir o comprimento do dia. Este sistema permite as aves responder ao 

per�odo �timo para reprodu��o, para sincronizar a reprodu��o entre os pares para o 

acasalamento e terminar a fun��o reprodutiva – o que � fundamental para o controle do 

ciclo reprodutivo (Gill 1994). Outras vari�veis ambientais que n�o foram medidas neste 

estudo podem estar influenciando na determina��o do per�odo reprodutivo. Murphy et 

al. (1991) observaram que os n�meros de ninhos e filhotes produzidos em uma col�nia 

de Rissa tridactyla (Laridae), no Alasca, estavam altamente correlacionados com as 

temperaturas registradas no m�s de maio. A const�ncia de incuba��o em Aythya 

americana � influenciada pelas temperaturas m�ximas di�rias. A medida que esta 

temperatura aumenta ao longo dos dias, a const�ncia na incuba��o dos ovos diminui 

(Yerkes 1998).

A captura de indiv�duos adultos de L. amaurocephalus com placa de incuba��o 

s� ocorreu entre os meses de agosto a janeiro, confirmando o padr�o de reprodu��o ao 

in�cio da esta��o chuvosa, final da esta��o seca. Indiv�duos adultos com protuber�ncia 

eX
Pert

 P
DF

Tria
l



25

cloacal tamb�m s� foram capturados durante a esta��o reprodutiva (meses de setembro 

a novembro). Belton (1994), em trabalho no Sul do Brasil, registrou indiv�duos com 

gonadas aumentadas nos meses de agosto, setembro e novembro, com apenas uma 

ocorr�ncia em maio, tamb�m de acordo a defini��o da esta��o reprodutiva como sendo 

de agosto a janeiro.

Caracter�sticas dos ninhos. Leptopogon amaurocephalus revelou ser especialista 

na escolha de locais de nidifica��o, construindo seu ninho sempre em barrancos, 

principalmente na beira de c�rregos, os quais s�o tamb�m utilizados por outros 

tiran�deos como Lathrotriccus euleri (Enferrujado) (Tyrannidae) (Aguilar et al. 1999) e 

Mionectes rufiventris (Abre-asa-de-cabe�a-cinza) (Tyrannidae) (Bencke 1995, Aguilar 

et al. 2000). Simon (1997) avaliou a sele��o de micro-habitats atrav�s da defini��o de 

microclimas e s�tios de nidifica��o, e verificou que L. amaurocephalus seleciona apenas 

barrancos com marquises, n�o selecionando microclimas espec�ficos. Skutch (1967) 

menciona que encontrou ninhos de Leptopogon superciliaris (Tyrannidae) em florestas, 

fragmentos florestais, mas nunca em �reas abertas.

O material usado na constru��o do ninho pode diferir entre localidades. A 

esp�cie de musgo (Mittenothamnium elegantulum) encontrada nos ninhos deste estudo, 

difere das encontradas por Simon (1997) em Vi�osa (Lepidipipidium nitens, 

Hookeriaceae; Leocobrym albicans, Dicranaceae). Uma outra diferen�a � a ocorr�ncia 

de samambaia-a�� (Gathrea sp.) nos ninhos de Vi�osa, que n�o foi encontrada nos 

ninhos deste estudo. Os ninhos deste estudo tamb�m possu�am casulos de mariposas e 

aracn�deos que tamb�m foram encontrados nos ninhos de Vi�osa por Simon (1997).

Com rela��o �s dimens�es do ninho, o comprimento dos ninhos de L. 

amaurocephalus neste estudo n�o foi significativamente diferente do valor encontrado 
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por Simon (1997) (t = 1,73; g.l. = 21; p = 0,10). Assim como os valores para largura do 

ninho (t = 1,5; g.l. = 18; p = 0,15) e a dist�ncia m�dia entre dois ninhos ativos em uma 

mesma esta��o reprodutiva (t = 0,38; g.l. = 45; p = 0,71). 

Quanto � preda��o de ninhos em fun��o da dist�ncia da borda, em nosso estudo n�o houve uma 

rela��o estatisticamente significativa entre a dist�ncia da borda e o sucesso do ninho. Paton (1994), 

em uma revis�o sobre o efeito de borda sobre o sucesso de ninho em aves, concluiu que a literatura 

sugere um decr�scimo no sucesso reprodutivo de ninhos pr�ximos � borda, numa faixa de cerca de 50 

m. Por�m, o autor comenta que este resultado deve ser visto com cautela, pois a grande maioria dos 

estudos n�o tem formas de coleta e an�lise padronizados. Outros estudos tamb�m n�o encontraram 

rela��o estatisticamente significativa entre o sucesso do ninho e a dist�ncia da borda (Andr�n e 

Angelstam 1988, Yahner e Wright 1985).

Ninhadas e ovos. A descri��o dos ovos (tamanho, cor e n�mero de ovos na 

ninhada) de Leptopogon amaurocephalus neste trabalho � semelhante � descri��o de 

Hilty e Brown (1986), Simon (1997), e � de Skutch (1967) para ninhos e ovos de L. 

superciliaris (Tyrannidae). A postura de dois a tr�s ovos � semelhante � m�dia

encontrada por Yoram et al. (1994) de 2,7 para Tyrannidae e � a mesma quantidade 

colocada por dois outros tiran�deos da regi�o, Lathrotriccus euleri (Aguilar et al. 1999) 

e Mionectes rufiventris (Aguilar et al. 2000).

O per�odo de incuba��o encontrado por Simon (1997, de 14 a 15 dias), foi 

inferior ao encontrado neste estudo, assim como o per�odo de incuba��o encontrado 

para Pyrrhomyias cinnamomea (Turannidae) (t=2,33; g.l. = 15; p = 0,03) no estudo de 

Collins e Ryan 1995. Por�m, foi semelhante ao per�odo de incuba��o de Mionectes 

rufiventris (Tyrannidae) (t = 0,19; g.l. = 14; p = 0,85) que ocorre na �rea de estudo 

(Aguilar et al. 2000, Marini et al. em prepara��o). Quanto ao per�odo de alimenta��o 

dos filhotes no ninho, os valores encontrados neste estudo diferiram dos valores 
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encontrados por Simon (1997) (t = 4,6; g.l. = 17; p = 0,0003) e foram semelhantes aos 

encontrados nos estudos sobre os ninhos de Mionectes rufiventris (Tyrannidae) na 

mesma �rea de estudo (t = 0,79; g.l. = 18; p = 0,44) (Aguilar et al. 2000, Marini et al. 

em prepara��o).

O valor da taxa de produ��o de filhotes de L. amaurocephalus foi semelhante ao 

valor encontrado para M. rufiventris (t = 1,41; g.l. = 8; p = 0,20) na �rea de estudo 

(Aguilar et al. 2000, Marini et al. em prepara��o) e inferior aos valores de produ��o de 

filhotes de Lathrotriccus euleri (Tyrannidae) (t = 2,74; g.l. = 8; p = 0,03) tamb�m na 

�rea deste estudo (Aguilar et al. 1999, Marini et al. em prepara��o). Nestes mesmos 

estudos, as f�meas de L. amaurocephalus e M. rufiventris apresentaram taxas de 

fecundidade semelhantes (t = 1,05; g.l. = 7; p = 0,33) e as f�meas de L. euleri foram 

mais fecundas que as f�meas de L. amaurocephalus (t = 3,28; g.l. = 7; p = 0,01) 

(Aguilar et al. 1999, 2000, Marini et al. em prepara��o).

O maior n�mero de registros de adultos encontrados no ninho durante a fase de 

incuba��o seria o mais esperado, uma vez que os ovos necessitam de uma temperatura 

de incuba��o mais ou menos constante para o seu desenvolvimento. Experimentos v�m 

demonstrando que a aus�ncia do aquecimento dos ovos por pequenos per�odos pode 

levar a um grande aumento na perda de ovos, que se tornam invi�veis (Stoleson e 

Beissinger 1997, Yerkes 1998). A menor presen�a de indiv�duos adultos durante a fase 

de ninhegos talvez possa ser explicada pela sa�da constante dos adultos a procura de 

alimento para os filhotes. Simon (1997) afirma que apenas as f�meas incubam os ovos, 

enquanto que a contribui��o dos machos se d� quando da eclos�o dos ovos, ajudando a 

alimentar os filhotes. 
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Filhotes. O crescimento da asa e da cauda dos ninhegos foi bem mais lento que o 

aumento de peso com a idade. Segundo Janiga (1992), o crescimento de aves � descrito 

na forma de peso do corpo versus comprimento da asa e reflete mudan�as sazonais de 

alimento. O maior crescimento na fase inicial do ninho, provavelmente reflete as 

vantagens da termoregula��o social. Al�m disso, as varia��es encontradas podem ser 

reflexos de flutua��es gen�ticas, f�sicas e ambientais, fracamente correlacionadas com a 

idade cronol�gica. Jovens podem diferir em idade, mas as caracter�sticas de seu 

desenvolvimento podem ser as mesmas (Janiga 1992). A taxa de crescimento em massa 

corporal (k = 0,36) apresentada por L. amaurocephalus � muito semelhante �s taxas de 

crescimento apresentadas por outras esp�cies de Tyrannidae da Am�rica Central e do 

Sul (Ricklefs 1976, Oniki e Ricklefs 1981). Collins e Ryan (1994) observaram que a 

raz�o de crescimento de Myioborus mineatus, um Parulinae (Emberizidae) tropical de 

ninho aberto, � inferior �s de esp�cies de pa�ses temperados. Os filhotes de L. 

amaurocephalus deixaram o ninho com cerca de 105,8 % do peso do indiv�duo adulto, 

semelhante a P. cinnamomea (Tyrannidae), cujos filhotes deixaram o ninho com 102 % 

do peso do adulto (Collins e Ryan 1995).

Sucesso reprodutivo. A preda��o foi a principal causa de perdas de ninhos de L. 

amaurocephalus (35,3 %). Assim como no estudo de Oniki (1979), onde a principal 

causa de perdas nos ninhos de 19 esp�cies de Passeriformes de ninhos fechados na 

Amaz�nia, tamb�m foi a preda��o (21,1%). Segundo a autora, estes valores s�o ainda 

inferiores aos esperados para aves tropicais. Provavelmente, na regi�o Amaz�nica, as 

esp�cies apresentam uma maior variedade de estrat�gias na constru��o de seus ninhos, o 

que promoveria a diminui��o da preda��o (Oniki 1979). Autores como Oniki (1979) e 

OGrady et al. (1996) discordam da afirma��o de que a visita do pesquisador aos ninhos 
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pode aumentar as taxas de preda��o. OGrady et al. (1996) acredita que algumas vezes o 

investigador pode aumentar o sucesso do ninho, ao afastar predadores que evitam o 

contato com humanos. Contudo, G�tmark (1992), em uma revis�o sobre dist�rbios 

causados pelos pesquisadores em ninhos de aves, menciona alguns trabalhos em que o 

odor do investigador e os caminhos que ele abre para chegar ao ninho, podem facilitar o 

encontro do ninho por um mam�fero predador. Da mesma forma, em regi�es em que tais 

mam�feros s�o ca�ados, o odor do investigador pode afastar este predador.

O abandono de ninho (11,8 %) foi outra causa importante de perdas das 

ninhadas de L. amaurocephalus. Oniki (1979) verificou, em Bel�m e Manaus, casos 

isolados de abandono de ovos e filhotes (5,3 %) como principal causa depois da 

preda��o, para perdas de ovos e filhotes. Ricklefs (1969) especula que em regi�es 

temperadas o abandono pode estar vinculado ao insucesso na tentativa de obten��o de 

alimento pelos pais. Contudo, como Oniki (1979) observou em Bel�m e Manaus, e 

provavelmente, como ocorre na regi�o deste estudo, as varia��es sazonais de alimento 

ocorridas n�o s�o t�o importantes como em regi�es temperadas. Oniki (1979) sup�e que 

os pais podem abandonar ovos e filhotes depois de um predador humano ou n�o 

humano chegar pr�ximo ao ninho, por�m seu estudo n�o forneceu evid�ncias definitivas 

neste aspecto. G�tmark (1992) afirma que o principal dist�rbio causado pelos 

investigadores em ninhos de aves, � o abandono de ovos e filhotes (mais comumente 

ovos, j� que as aves abandonam ninhos mais facilmente quando estes est�o em seu 

est�gio inicial), uma vez que ninhos muito visitados tiveram sucesso menor que ninhos 

pouco visitados. Woodworth (1997), afirma que as visitas humanas aos ninhos de Vireo 

latimeri (Vireonidae) de Porto Rico, n�o tiveram impacto sobre as taxas de 

sobreviv�ncia, sugerindo que o efeito das visitas foi pequeno.
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Al�m das perdas por preda��o e abandono, outros fatores foram respons�veis 

pelo insucesso de alguns ninhos. Durante a fase de incuba��o, ocorreram tamb�m 

perdas de cerca de 50 % de ovos que n�o eclodiram. Nem sempre o n�mero de ovos 

encontrados em um ninho corresponde ao tamanho real da ninhada. Alguns ovos podem 

ser infert�is (Davis 1958). Al�m disso, a baixa const�ncia de incuba��o, ou seja, a 

interrup��o freq�ente e de longa dura��o, do aquecimento dos ovos pelos adultos, pode 

comprometer o desenvolvimento do embri�o e inviabilizar os ovos (Yerkes 1998). 

Altera��es na const�ncia de incuba��o em apenas um dia podem tornar os ovos 

invi�veis (Clemmons e Buchholz 1997). Nos estudos de nidifica��o revisados por 

Ricklefs (1969) cerca de 5 % da mortalidade dos ovos de tr�s esp�cies de Icterinae 

(Emberizidae), (Xanthocephalus xanthocephalus, Agelaius phoeniceus e Quiscalus 

quiscula) pode ser atribu�da � n�o fertiliza��o dos mesmos ou � n�o const�ncia na 

incuba��o dos ovos. Neste mesmo estudo, o sucesso dos ovos foi muito vari�vel entre 

esp�cies da regi�o tropical. Nos ninhos dos Tyrannidae Myiozetetes granadensis

(Tyranninae) e Elaenia flavogaster (Elaeniinea) 61,9 e 36,1 % dos ovos eclodiram, 

respectivamente.

Outra causa relacionada � perda de ninhos, � o ambiente externo, que pode 

ocasionar a perda de ninhos, prejudicar a incuba��o dos ovos e a alimenta��o dos 

filhotes. Apesar das chuvas poderem aumentar a disponibilidade de alimento, elas 

diminuem a capacidade dos adultos de captur�-lo (Foster 1974). Leck (1972 apud

Foster 1974) verificou a diminui��o da atividade de frug�voros durante as chuvas mais 

pesadas no Panam�. Atrav�s de seu c�lculo, as chuvas di�rias, em m�dia, levam uma 

hora e trinta minutos, que seriam ent�o subtra�das do total de horas dispon�veis para a 

alimenta��o dos filhotes e dos pr�prios adultos. As condi��es clim�ticas podem ser 
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desastrosas para os ninhos, especialmente vento, chuva, inunda��o, seca, frio ou calor 

excessivos (Nice 1957). No trabalho de Bradley et al. (1997) com ninhos de Falco 

peregrinus (Falconidae) no Canad�, em que diversas vari�veis clim�ticas foram 

correlacionadas com par�metros reprodutivos ocorreram correla��es significativas entre 

mortalidade nos ninhos e as vari�veis clim�ticas.

Com rela��o ao per�odo de atividade do ninho, durante a fase de ninhegos a 

preda��o (27,3 %) foi inferior � fase de incuba��o (33,3 %), por�m est� rela��o n�o foi 

estatisticamente significativa. Best e Stauffer (1980) e tamb�m cita��es descrevem um 

maior sucesso de seus ninhos na fase de ninhegos do que na fase de incuba��o. Das 13 

esp�cies com as quais trabalharam, 10 apresentaram este padr�o. Fatores como 

infertilidade e morte embrion�ria ocorrem apenas no est�gio de incuba��o (Ricklefs 

1969, Best e Stauffer 1980). Al�m disso, o abandono do ninho � muito mais frequente 

na fase de incuba��o. Se os ninhos n�o forem abandonados nem predados at� o final 

desta fase, que normalmente corresponde a metade do tempo de vida do ninho, existe 

uma grande probabilidade de que sejam bem sucedidos. Kelly (1993) encontrou uma 

taxa de sobreviv�ncia maior durante a incuba��o do que durante a fase de ninhego para 

ninhos de Empidonax oberholseri (Tyrannidae), por�m esta diferen�a n�o foi 

estatisticamente significativa. Contudo, Rodrigues e Crick (1997) encontraram para 

Phylloscopus collybita (Sylviidae) da Inglaterra, uma maior preda��o na fase de 

ninhegos que se justificaria pela maior facilidade do predador seguir os pais at� o ninho 

durante os freq�entes eventos de alimenta��o dos filhotes. Caccamise (1976), 

trabalhando com ninhos de Agelaius phoeniceus (Icterinae, Emberizidae) nos EUA, 

observou que a mortalidade dos filhotes aumentava com o progresso do per�odo de 

ninhego e que as perdas por preda��o foram maiores no per�odo de ninhegos (50,8%) do 
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que para o per�odo de ovos (44,8%). Ele tamb�m relatou padr�o semelhante para outras 

esp�cies (Sayornis phoebe, Tyrannidae e Spiza americana, Fringillidae) da regi�o, com 

49,2% de preda��o na fase de ninhegos e 36,5% na fase de ovos.

A produtividade encontrada para os ninhos de L. amaurocephalus (2,3 filhotes 

anuais/ um par de p�ssaros) foi compat�vel com a produtividade de outras esp�cies de 

passeriformes da regi�o tropical (Ricklefs e Bloom 1977). A probabilidade de 

sobreviv�ncia do ninho (33,8 %) calculada pelo m�todo de Mayfield (1961, 1975) foi 

semelhante � que Mayfield (1961) encontrou para Dendroica kirtlandii (Parulinae, 

Emberizidae) (32 %). Sargent et al. (1997), trabalhando na Carolina do Sul (EUA), 

encontrou para os ninhos de Oporornis formosys (Parulinae, Emberizidae) uma 

probabilidade de sobreviv�ncia de 65,3 % e para os ninhos de Wilsonia citrina, uma 

probabilidade de 57,9 % de sobreviv�ncia, ambas superiores � encontrada para L. 

amaurocephalus. Tanto o trabalho de Mayfield (1961) com o trabalho de Sargent et al. 

(1997), foram realizados na regi�o temperada. Mason (1985), trabalhando em Buenos 

Aires, Argentina (regi�o subtropical), encontrou para Furnarius rufus (Furnariidae) uma 

probabilidade de sobreviv�ncia de 71 % e para Zonotrichia capensis (Emberezinae, 

Emberezidae) uma probabilidade de sobreviv�ncia de 6,8 %. Entre os tiranideos, 

Satrapa icterophyrys (Fluvicolinae, Tyrannidae) apresentou sobreviv�ncia de 30,5 % e 

Pyrocephalus rubinus (Fluvicolinae) 15,4 %. A probabilidade de sobreviv�ncia entre 

estas esp�cies foi muito vari�vel, por�m, algumas apresentaram valores semelhantes a L. 

amaurocephalus. 

Leptopogon amaurocephalus se mostrou muito sens�vel � manipula��o de seus 

ninhos. Em 1996, ano em que esta manipula��o foi mais intensa, ocorreu a maior 

porcentagem de abandono (25 %). Em 1998, ano em que a manipula��o dos ninhos foi 
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menos intensa, esta porcentagem foi de 0 %. Simon (1997), em seu estudo, descreve L. 

amaurocephalus como uma esp�cie muito sens�vel � interfer�ncia humana durante a 

fase de incuba��o. O autor cita que, em v�rias ocasi�es, L. amaurocephalus abandonou 

o ninho ap�s um dia de pesagem dos ovos. Desta forma, a constante presen�a de 

humanos pr�ximos aos ninhos de L. amaurocephalus poderia reduzir seu sucesso 

reprodutivo. Na �rea de estudo, tamb�m � comum o tr�fego de moradores pelos 

c�rregos da �rea de estudo, que utilizam a �rea como uma op��o de lazer. Em locais 

onde ocorre perturba��o humana o sucesso dos ninhos tende a ser reduzido (Hunt 1972, 

Tremblay e Ellison 1979, Burger 1981, Safina e Burger 1983). O abandono de ninhos � 

uma das principais consequ�ncias da pr�tica de ecoturismo sem controle em �reas de 

preserva��o ambiental, tamb�m denominado de ecoturismo predat�rio (

www.lavrasnovas.com.br/impactos.htm 1999-2000). Na �rea onde este estudo foi 

realizado, era constante o trafego de pessoas (em grupos de at� 15) com muito ru�do 

(observa��o pessoal). Assim, seria interessante a utiliza��o da �rea para o lazer da 

popula��o local, por�m de uma forma equilibrada, associada � pesquisa, e � educa��o 

ambiental, al�m de um planejamento afim de n�o se prejudicar a nidifica��o das aves na 

�rea de estudo. 

Reutiliza��o de ninhos. A reutiliza��o de ninhos tamb�m foi observada por 

Simon (1997), e talvez possa ser explicada pelo fato dos mesmos serem muito 

elaborados e necessitarem de muito tempo para serem constru�dos, al�m da baixa 

disponibilidade de s�tios (barrancos) de nidifica��o. Neste trabalho observamos um 

per�odo extenso para constru��o do ninho, de 34,3 � 3,6 dias. Sick (1997) afirma que o 

tempo de constru��o dos ninhos � de 30 dias, enquanto que Simon (1997) observou 
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per�odos entre 18 e 27 dias, com m�dia de 25 dias, que n�o coincide com nossas 

observa��es.

Bergin (1997 e cita��es) relata que a reutiliza��o de ninhos para esp�cies de 

ninhos abertos, como Tyrannus verticalis (Fluvicolinae, Tyrannidae), � relativamente 

rara. Segundo este autor a reutiliza��o de ninhos seria uma vantagem, pois reduziria o 

imenso gasto energ�tico que representa a constru��o de um ninho, al�m de reduzir a 

exposi��o do indiv�duo � preda��o quando o mesmo tem que realizar muitas viagens 

para busca do material para constru��o do ninho. Por�m, o sucesso reprodutivo � muito 

reduzido, quando o ninho reutilizado � muito antigo. Ninhos novos de L.

amaurocephalus foram constru�dos sobre ninhos velhos, que podem ter servido como 

base para a nova constru��o ou como uma falsa entrada para predadores. Pichorim et al.

(1996) observaram a constru��o de ninhos novos sobre ninhos velhos para uma outra 

esp�cie de Tyrannidae de ninho aberto, Knipolegus nigerrimus (Fluvicolinae, 

Tyrannidae), onde, o ninho velho servia como base para a nova constru��o. A 

reutiliza��o da estrutura do ninho antigo depende da sobreviv�ncia desta estrutura de 

uma esta��o reprodutiva para a outra. Para a maioria das aves o ninho � apenas uma 

estrutura tempor�ria e nem sempre pode ser utilizada dentro de uma mesma esta��o 

reprodutiva por duas vezes. Por�m, para outras esp�cies, esta estrutura � mais 

permanente e pode ser reutilizada (Barclay 1988). Quando ocorre a reutiliza��o da 

mesma estrutura de uma esta��o reprodutiva para outra, esta reutiliza��o � 

frequentemente associada � pequena disponibilidade de s�tios de nidifica��o. A “alta 

qualidade” do s�tio de nidifica��o, tamb�m � associada a reutiliza��o do ninho, assim 

como a dificuldade em se encontrar material para a constru��o de um novo ninho. A 

fidelidade ao s�tio de nidifica��o tamb�m � uma explica��o para a reutiliza��o da 
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mesma estrutura de ninho (Curson et al. 1996, Bergin 1997 e Friesen et al. 1999). A 

fidelidade ao s�tio de nidifica��o � descrita como a utiliza��o da mesma �rea de 

nidifica��o ao longo de sucessivos anos. � frequentemente descrita para esp�cies 

migrat�rias como uma tend�ncia filop�trica de retorno dos adultos aos s�tios de 

nidifica��o (Harvey et al. 1979). Tamb�m existe a id�ia de que o retorno ao s�tio de 

nidifica��o pode estar relacionado a um sucesso reprodutivo consistente ao longo dos 

anos, sendo que este retorno seria favorecido pela sele��o natural (Blancher e 

Robertson, 1985; Gavin e Bollinger 1988; Gauthier 1990; Lindberg e Sendinger 1997) e 

� descrito em v�rios trabalhos na literatura (Harvey et al. 1979; Hepp e Kennamer 

1992). Por�m, para os ninhos de L. amaurocephalus n�o houve nenhuma rela��o 

estatisticamente significativa entre o sucesso ou insucesso anterior do ninho e a 

reutiliza��o do ninho ou s�tio de nidifica��o, o que pode estar relacionado com o 

pequeno tamanho amostral. Al�m da associa��o com o sucesso anterior, a reutiliza��o 

de um mesmo s�tio de nidifica��o traz vantagens como o conhecimento sobre 

predadores locais, disponibilidade de alimentos, melhores s�tios de nidifica��o e 

competidores (Hepp e Kennamer 1992; Linderg e Sendinger 1997; Reed et al. 1998).

Os resultados deste estudo n�o s�o conclusivos quanto � fidelidade ao s�tio de 

nidifica��o e suas aparentes causas, mas demonstram uma tend�ncia � reutiliza��o dos 

mesmos s�tios de nidifica��o associada com o sucesso anterior. Tamb�m devemos 

considerar a hip�tese de que a reutiliza��o dos s�tios de nidifica��o n�o est� relacionada 

� fidelidade ao s�tio de nidifica��o. Pode, sim, ser consequ�ncia da fragmenta��o da 

�rea de estudo que diminuiu a disponibilidade de s�tios de nidifica��o e dificulta a 

dispers�o dos indiv�duos.
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6 - ABSTRACT

Nesting biology of the Sepia-capped Flycatcher (Leptopogon amaurocephalus) 

(Tyrannidae) in Minas Gerais state, Brazil

ABSTRACT. The Sepia-capped Flycatcher (Leptopogon amaurocephalus, Tyrannidae 

Elaeninea) is a small insectivore Passerine of tropical forests, with a poorly known 

breeding biology. Here, we describe its breeding biology in forest fragments from Belo 

Horizonte and Nova Lima counties, Minas Gerais State, southeastern Brazil. Nests (n = 

57) were monitored every 3-5 days from August to January 1995 to 2000. The Sepia-

capped Flycatcher builds closed nests under "ravine beds" along creeks or roads using 

mostly cotton fibers and lichens. Clutch size was of one (n = 1), two (n = 17) or three (n 

= 46) eggs, usually white (n = 19) or cream (n = 6) in color, with the following 

morphological parameters: mass = 2.0 � 0.3 g (n = 34); width = 14.1 � 0.7 mm (n = 38); 

length = 18.7 � 0.9 mm (n = 39); and volume = 1889.5 � 198.6 mm3 (n = 38). The 

incubation and nestling periods were of 21.8 � 1.6 days (n = 14) and of 19.6 � 1.7 days 
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(n = 16), respectively. Nest success of the five years was of 47.1 %, with 35.3 % of the 

nests being depredated, 11.8 % being abandoned and 5.9 % of nests being lost due to 

others causes or unknown nest fate. In this study, Mayfield’s survival index was of 33,8 

% and Ricklefs and Bloom productivity was of 2.3 chicks fledged per pair. Only the 

weight growth curve was adjusted by logistic regression. Leptopogon amaurocephalus

has reproductive rates similar to other tropical birds and also to those found for L. 

amaurocephalus in Vi�osa, MG.

KEY WORDS: Leptopogon amaurocephalus, breeding biology, nest, reproductive success, Atlantic Forest, 

Brazil.

eX
Pert

 P
DF

Tria
l



38

7 - REFER�NCIAS

AGUILAR, T. M., L. O. LEITE e M. �. MARINI (1999) Biologia da nidifica��o de Lathrotriccus euleri (Cabanis, 1968) 

(Tyrannidae) em fragmentos de mata de Minas Gerais. Ararajuba 7:125-133.

AGUILAR, T. M., M. MALDONATO-COELHO e M. �. MARINI (2000) Nesting biology of the Gray-hooded Flycatcher (Mionectes 

rufiventris). Ornitologia Neotropical 11:223-230.

ANDR�N, H. e P. ANGELSTAM (1988) Elevated predation rates as an edge effect in habitat islands: experimental evidence. 

Ecology 69:544-547.

BARCLAY, R. M. R. (1988) Variation in the costs, benefits, and frequency of nest reuse by Barn Swallows (Hirundina rustica). 

The Auk 105:53-60.

BARTHOLOMEW, G. A (1986) The role of Natural History in contemporary Biology. BioScience 36:324-329.

BEGON, M., J. L. HARPER e C. R. TOWNSEND (1996) Ecology. Cambridge: Ed. Blackwell Science, 1068 pgs.

BELTON, W. (1994) Aves do Rio Grande do Sul: Distribui��o e Biologia. S�o Leopoldo: Ed. Unisinos, 584 pgs.

BENCKE (1995) The nest of the Grey Headed Flycacther Mionectes rufiventris. Bulletin B.O.C. 115:105-108.

BERGIN, T. M. (1997) Nest reuse by Western Kingbird. Wilson Bulletin 109:735-737.

BEST, B., J. M. CHECKER, R. M. THEWILIS, A. L. BEST e W. DUCKWORTH (1996) New bird breeding data from southwestern 

Ecuador. Ornitologia Neotropical 7:69-73.

BEST, B. L. e D. F. STAUFFER (1980) Factors affecting nesting success in riparian bird communities. The Condor 82:149-158.

eX
Pert

 P
DF

Tria
l



39

BLANCHER, P. J. e R. J. ROBERTSON (1985) Site consistency in Kingbird breeding 

performance: implications for site fidelity. Journal Animal Ecology 54:1017-

1027.

BRADLEY, M., R. JOHNSTONE, G. COURT e T. DUNCAN (1997) Influence of weather on breeding success of Peregrine Falcons 

in the Artic. The Auk 114:786-791.

BURGER, J. (1981) Effects of human disturbance on colonial species, particularly gulls. Colonial Waterbirds 4:28-36.

CACCAMISE, D. F. (1976) Nesting mortality in Red-winged Blackbird. The Auk 93:517-534.

CAVALCANTI, R. B. e T. M. PIMENTEL (1988) Shiny Cowbird parasitism in Central Brazil. The Condor 90:40-43.

CETEC (1993) Desenvolvimento de metodologia para recupera��o do revestimento flor�stico natural em �reas de prote��o das 

capta��es de �gua da COPASA na regi�o metropolitana da grande Belo Horizonte. Belo Horizonte: SAT/CETEC, 83 pgs.

CLEMMONS, J. R. e R. BUCHHOLZ (1997) Behavioral approaches to conservation in the wild. Oxford, Cambridge University 

Press. 382 pgs.

COLLINS, C. T. e T. P. RYAN (1994) Notes on the breeding biology of the Slate-throated Redstart (Myioborus mineatus) in 

Venezuela. Ornitologia Neotropical 5:125-128.

COLLINS, C. T. e T. P. RYAN (1995) The biology of the Cinnamon flycatcher Pyrrhomyias cinnamomea in Venezuela. 

Ornitologia Neotropical 6:19-25.

CURSON, D. R., C. B. CHRISTOPHER e N. E. MATHEWS. (1996) Nest-site reuse in the Western Wood-pewee. Wilson Bulletin 108: 

378-380.

DAVIS, D. E. (1958) Relation of clutch size to number of ova ovulated by Starlings. The Auk 75:60-66.

DRENT, R. H. e S. DAAN (1980) The prudent parent: Energetic adjustments in avian breeding. Ardea 68:225-252.

ESPARTEL, L. (1977) Curso de topografia. Porto Alegre, Edt. Globo. 5a ed..

FOSTER, M. (1974) Rain, feeding behavior and clutch size in tropical birds. The Auk: 91:722-726.

FRIESEN, L. E., V. E. WYATT e M. D. CADMAN. (1999). Nest reuse by Wood Thrushes and Rose-breasted Grosbeaks. Wilson 

Bulletin 111:132-133.

GADGIL, M. e W. H. BOSSERT (1970) Life historical consequences of natural selection. The American Naturalist 104:1-24.

GAUTHIER, G. (1990) Philopatry, nest-site fidelity, and reproductive performance in 

Buffleheads. The Auk 107: 126-132.

eX
Pert

 P
DF

Tria
l



40

GAVIN, T. A. e E. K. BOLLINGER (1988) Reproductive correlates of breeding-site 

fidelity in Bobolinks (Dolichonyx oryzivorus). Ecology 69:96-103.

GILL, F. B. (1994) Ornithology. W. H. Freeman and Company. New York, 766 pgs.

G�TMARK, F. (1992) The effects of investigator disturbance on nesting birds. Current Ornithology 9:63-104.

HARVEY, P. H., P. J. GREENWOOD e C. M. PERRINS (1979) Breeding area fidelity of 

Great Tits (Parus major). Journal Animal Ecology 48: 305-313.

HEPP, G. R. e R. A. KENNAMER (1992) Characteristics and consequences of nest-site 

fidelity in Wood Ducks. The Auk 109:812-818.

HILTY, S. L. e W. L. BROWN (1986) A guide to the birds of Colombia. Princeton: 

Princeton Univ. Press.

HOYT, D. F. (1979) Practical methods of estimating volume and fresh weight of bird 

eggs. The Auk 96:73-77.

HUNT, G. L. (1972) Influence of food distribution and human disturbance on the 

reproductive success of Herring gulls. Ecology 53:1051-1061.

HUTCHINGS, J. A. (1993) Adaptive life history affected by age-specific survival and 

growth rate. Ecology 74:673-684.

JANIGA, M. (1992) Allometry of nestling growth in the Feral Pigeon Columba livia. 

Ornis Fennica 69:141-148.

KELLY, J. P. (1993) The effect of nest predation on habitat selection by Dusky

Flycatchers in Limber Pine–juniper Woodland. The Condor 95:83-93.

LACK, D. (1968) Ecological adaptations for breeding in birds. Methuen, London.

LINDBERG, M. S. e J. S. SEDINGER (1997) Ecological significance of brood-site fidelity 

in Black Brant: spatial, annual, and age-related variation. The Auk 115:436-446.

eX
Pert

 P
DF

Tria
l



41

LIND�N, M. e A. P. M�LLER (1989) Cost of reproduction and covariation of life history 

traits in birds. Trends in Ecology and Evolution 4:367-371

MARINI, M. �. (1992) Notes on the breeding and reproductive biology of the Helmeted 

Manakin. Wilson Bulletin 104:168-173.

MARINI, M. �. (1996) Menos matas, menos p�ssaros. Ci�ncia Hoje 20:16-17.

MARTIN, T. E. (1995) Avian life history evolution in relation to nest sites, nest 

predation, and food. Ecological Monographs 65:101-127.

MASON, P. (1985) The nesting biology of some passerines of Buenos Aires, Argentina. 

Ornithological Monographs 36:954-972.

MAYFIELD, H. F. (1961) Nesting success calculated from exposure. Wilson Bulletin

73:225-295.

MAYFIELD, H. F. (1975) Suggestion for calculating nest success. Wilson Bulletin

87:456-466.

MURPHY, E. C., A. M. SPRINGER e D. G. ROSENEAU (1991) High annual variability in 

reproductive success of Kittiwakes (Rissa tridactyla L.) at a colony in Western 

Alaska. Journal Animal Ecology 60:515-534.

NEWTON, I. (1989) Lifetime reproduction in birds. London, Ed: Academic Press.

NICE, M. M. (1957) Nesting success in altricial birds. The Auk 74:305-321.

OGRADY, D. R., D. P. HILL e R. M. R. BARCLAY (1996) Nest visitation by humans 

does not increase predation on Chestnut-collared Longspur eggs and young. 

Journal Field Ornithology 67:275-280.

ONIKI, Y. (1979) Is nesting success of bird low in the tropics? Biotropica 11:60-69.

ONIKI, Y. e RICKLEFS, R. E. (1981) More growth rates of birds in the humid New World 

Tropics. Ibis 123:349-353.

eX
Pert

 P
DF

Tria
l



42

PATON, P. W. (1994) The effect of edge on avian nest success: how strong is the 

evidence? Conservation Biology 8:17-26

PERRINS, C. M. (1970) The timing of birds breeding seasons. Ibis 112:242-255.

PICHORIM, M., M. R. BORNSCHEIN e B. L. REINERT (1996) Aspectos da biologia reprodutiva de 

Knipolegus nigerrimus (Tyrannidae). Ararajuba 4:29-31.

RAMO, C. e B. BUSTO (1984) Nidificaci�n de los Passeriformes en los llanos de Apure (Venezuela). 

Biotropica 16:59-68.

REED, E. T., E. G. COOCH, R. I. GOUDIE e F. COOKE (1998) Site fidelity of Black Brant 

wintering and spring in the strait of Georgia, British Columbia. The Condor

100:426-437.

RICKLEFS, R. E. (1967) A graphical method of fitting equations to growth curves. 

Ecology 48:978-983.

RICKLEFS, R. E. (1969) An analysis of nesting mortality in birds. Smithsonian Contribution in Zoology

9:1-47.

RICKLEFS, R. E. (1976) Growth rates of birds in the humid New World Tropics. Ibis 118:179-207.

RICKLEFS, R, E. (1980) Geographical variation in clutch size among Passerine birds: Ashmole’s 

hypothesis. The Auk 97:38-49.

RICKLEFS, R. E. (1989) Nest predation and the species diversity of birds. Trends in Ecology and 

Evolution 4:184-186.

RICKLEFS, R. E. e G. BLOOM (1977) Components of avian breeding productivity. The Auk 94:86-96.

RIDGELY, R.S. e G. TUDOR (1994) The birds of South America. Austin: Univ. Texas 

Press, 404 pgs.

RIZZINI, C. T. (1979) Tratado de fitogeografia do Brasil. S�o Paulo: HUCITEC.

ROBINSON, T. R., W. D. ROBINSON e C. EDWARDS (2000) Breeding ecology and nest-

site selection of song wrens in Central Panama. The Auk 117:345-354.

eX
Pert

 P
DF

Tria
l



43

RODRIGUES, M. e H. Q. P. CRICK (1997) The breeding biology of Chiffchaff 

Phylloscopus collybita in Britain: a comparison of an intensive study with those 

of the BTO Nest Record Scheme. Bird Study 44:374-383.

SAFINA, C. e J. BURGER (1983) Effects of human disturbance on reproductive success in 

the Black Skimmer. The Condor 85:164-171.

SARGENT, R. A, J. C. KILGO, B. R. CHAPMAN e K. V. MILLER (1997) Nesting success of 

Kentucky and Hooded warblers in Bottomland Forests of South Carolina. Wilson 

Bulletin 109:233-238.

SICK, H. (1997) Ornitologia Brasileira. Rio de Janeiro: Ed. Nova Fronteira, 862 pgs.

SIMON, J. E. (1997) Descri��o e an�lise do padr�o de nidifica��o de Leptopogon 

amaurocephalus Tschudi, 1846 (Aves, Tyrannidae) na Zona da Mata de Minas 

Gerais. Disserta��o de Mestrado. Rio de Janeiro: P�s-Gradua��o em Zoologia 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 74 pgs.

SKUTCH, A. F. (1967) Life histories of Central American highland birds. Cambridge: 

Nuttall Ornithol. Club, 213 pgs.

STATSOFT, Inc. (1995). STATISTICA for Windows [Computer program manual]. 

Tulsa, OK: StatSoft, Inc., 2325 East 13th Street, Tulsa, OK 74104, (918) 583-

4149, fax: (918) 583-4376.

STOLESON, S. H. e S. R. BEISSINGER (1997) Hatching asynchrony in parrots: Boon or 

bane for sustainable use ? – In: J. R. Clemmons e R. Buchholz (eds.), Behavioral 

Approaches to Conservation in the Wild. First published, United Kingdom, 

University Press, Cambridge 382 pgs.

TANAKA, L. K. e L. K. TANAKA (1982) Rainfall and seasonal changes in arthropod 

abundance on a tropical oceanic island. Biotropica 14:114-123.

eX
Pert

 P
DF

Tria
l



44

TREMBLAY, J. e L. N. ELLISON (1979) Effects of human disturbance on breeding of 

Black-crowned Night Herons. The Auk 96:364-369.

VELOSO, H. P. (1966) Atlas florestal do Brasil. Rio de Janeiro: Minist�rio da 

Agricultura.

WAGNER, H. O. (1957) Variation in clutch size at different latitudes. The Auk 74:243-

250.

WETMORE, A. e P. GALINDO (1972) Additions to the bird record in Panama. 

Proceedings Biological Society 85:309-312.

WILLIAMS, G. C. (1966) Natural selection, the cost of reproduction, and a refinement of 

Lack’s principle. The American Naturalist 100:687-690.

WOODWORTH, B. L. (1997) Brood parasitism, nest predation, and season-long 

reproductive success of a tropical island endemic. The Condor 99:605-621.

WWW.lavrasnovas.com.br/ecoturismo.htm (1999-2000) – Ecoturismo.

YAHNER, R. H. e A. L. WRIGHT (1985) Depredation of artificial ground nests: effects of 

edge and plot age. Journal of Wildlife Management 53:1135-1138.

YERKES, T. (1998) The influence of female age, body mass, and ambient conditions on 

Redhead incubation constancy. The Condor 100:62-68.

YOO, J. (1994) Clutch-size in birds: a window of evolution? Korean Journal of 

Ornithology 1:105-113.

YORAM, Y., M. I. CHRISTIE e G. Y. IGLESIAS (1994) Clutch size in Passerines of 

southern South America. The Condor 96:170-177.

YOUNG, B. E. (1994) The effects of food, nest predation and weather on the timing of 

breeding in tropical House Wrens. The Condor 96:341-353.

eX
Pert

 P
DF

Tria
l

http://www.lavrasnovas.com.br/ecoturismo.htm
WWW.lavrasnovas.com.br/ecoturismo.htm


45

ZULLINGER, E. M., RICKLEFS, R. E., REDFORD, K. H. e G. M. MACE (1984) Fitting 

sigmoidal equations to mammalian growth curves. Journal of Mammology

65:607-636.

CAPÄTULO II - SELEÄÅO DE SÇTIOS DE 

NIDIFICAÄÅO POR Leptopogon amaurocephalus (AVES, 

TYRANNIDAE), EM FRAGMENTOS DE MATA ATLÉNTICA EM 

MINAS GERAIS
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1 - RESUMO

Diferentes esp�cies escolhem diferentes habitats onde ir�o viver e reproduzir. Esta 

escolha est� relacionada � disponibilidade de alimento, estrutura do habitat, densidade 

populacional e a competi��o inter e intra-espec�fica. A sele��o de habitat por uma dada esp�cie 

vem sendo descrita em fun��o da estrutura f�sica do ambiente e da estrutura da vegeta��o. Mas 

tamb�m pode ser influenciada pela disponibilidade de alimento e preda��o de ninhos. A 

compreens�o das caracter�sticas selecionadas por uma esp�cie para sua nidifica��o em um dado 

habitat � importante na determina��o das necessidades da esp�cie e nos habitats que devem ser 

protegidos para assegurar a conserva��o da mesma. O objetivo deste estudo foi determinar as 

caracter�sticas estruturais do habita selecionadas por Leptopogon amaurocephalus para a 

constru��o de seu ninho e a rela��o das mesmas com o sucesso de seus ninhos. O estudo foi 

realizado entre dezembro de 1999 e janeiro de 2000, em dois fragmentos de floresta no 

munic�pio de Belo Horizonte, Minas Gerais. Para cada ninho ao longo do rio foram 

selecionados quatro pontos que foram avaliados quanto � 19 caracter�sticas de estrutura do 

habitat. Na an�lise discriminante determinou-se que as caracter�sticas selecionadas por L. 

amaurocephalus para a constru��o de seu ninho s�o: altura do barranco, densidade de ra�zes no 

barranco e presen�a de marquises. Provavelmente, L. amaurocephalus est� selecionando 

ativamente s�tios de nidifica��o que confiram alguma prote��o contra predadores. O 

conhecimento dos padr�es de sele��o de habitat em aves pode ser uma ferramenta �til no 

desenho de reservas.

Palavras-chave: sele��o de habitat, ninho, Leptopogon amaurocephalus, Tyrannidae, Brasil, 

nidifica��o.
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2 - INTRODU��O

A evolu��o de prefer�ncias de habitats � determinada e determina as estruturas 

funcionais e morfol�gicas das aves, e portanto sua habilidade em obter alimento e 

abrigos com sucesso em um determinado habitat (Cody 1985). Este processo evolutivo 

entre as esp�cies de aves e os habitats que utilizam, levam � determina��o de habitats 

preferenciais, onde podem assegurar uma aptid�o maior do que se utilizassem outros 

habitats (habitats n�o preferenciais) (Cody 1978, Rosenzweig 1981). Neste processo 

evolutivo, as esp�cies se adaptaram �s condi��es adversas que podem ocorrer nestes 

habitats preferenciais. Por�m, este � um processo din�mico, onde os habitats se alteram 

e estas esp�cies podem ampliar a utiliza��o de habitats preferenciais (Clark et al. 1983, 

Kelly 1993, Pampush e Anthony 1993) e podem se adaptar a novas condi��es adversas 

que possam vir a surgir nos habitats que normalmente utilizam (Berkelman 1995, 

Woods e Cade 1996, Burke e Nol 1998).

Por exemplo, aves que aprendem a conviver com humanos, se reproduzem em 

constru��es humanas e parques urbanos, que vem substituindo os habitats originais 

destas esp�cies. Estas esp�cies, cujos habitats s�o alterados, que utilizam novos 

ambientes, podem garantir uma maior aptid�o do que aquelas esp�cies que n�o buscam 

novos habitats reprodutivos (Pampush e Anthony 1993, Berkelman 1995, Woods e 

Cade 1996).

Os habitats preferenciais s�o aqueles que suprem as necessidades de 

alimenta��o, impostas pelas caracter�sticas estruturais e funcionais da esp�cie e de 

abrigos contra inimigos e condi��es adversas do clima (Hild�n 1965). Dentro de uma 
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matriz com v�rios habitats as esp�cies selecionam e competem entre si pelos habitats 

preferenciais utilizando v�rias estrat�gias. Muitas s�o as hip�teses e modelos que 

descrevem como ocorre esta escolha. Um dos modelos mais aceitos trata dos fen�tipos 

especialistas e generalistas que poderiam ser observadas nesta matriz de habitats 

(Rosenzweig 1981, 1992). O fen�tipo especialista, seleciona um determinado habitat em 

que a sua aptid�o seja m�xima. Por�m, quando este fen�tipo se encontra em um outro 

tipo de habitat, sua aptid�o � muito reduzida. O fen�tipo generalista, ser� bem sucedido 

nos v�rios tipos de habitats, por�m nunca atingir� a aptid�o m�xima (Rosenzweig 

1981). Em geral, as teorias de sele��o de habitat se baseiam na sele��o, por um 

determinado organismo, de um habitat que acentue sua aptid�o. Assim, outras teorias de 

sele��o de habitat, como a sele��o de habitat associada com o forrageamento �timo, a 

sele��o de habitat dependente da densidade e a sele��o de habitat moldada pela 

competi��o, podem ser citadas (Rosenzweig 1985 e cita��es).

A competi��o entre indiv�duos de uma mesma esp�cie e entre esp�cies 

diferentes, � um dos principais mecanismos citados, tal competi��o de acordo com a 

teoria, determinaria a distribui��o das esp�cies em seus habitat preferenciais (Cody 

1978, Rosenzweig 1981, Cody 1985). A competi��o por habitats e a escolha de 

diferentes habitats preferenciais, provavelmente gerou as diferentes distribui��es de 

v�rias esp�cies dentro de um mesmo ambiente (ex. em uma floresta, a distribui��o de 

esp�cies de aves em diferentes estratos da vegeta��o). Em geral esp�cies com alguma 

sobreposi��o de habitats possuem necessidades semelhantes. Algumas esp�cies, no 

curso da evolu��o, se especializaram em sobreviver e explorar habitats mais pobres, 

por�m livres da competi��o (Cody 1978).
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Escolher corretamente o habitat adequado �s necessidades � uma importante 

caracter�stica adaptativa em uma esp�cie. Assim, parece l�gico que alguns indiv�duos 

tenham a tend�ncia em permanecer no mesmo local (“site tenacity”) que j� foi 

selecionado e se mostrou adequado. Al�m disso, o habitat preferencial � uma imagem 

fixada nas aves em um per�odo desconhecido do desenvolvimento. Neste per�odo ocorre 

a fixa��o da imagem do habitat natal (“imprinting”). Alguns experimentos com patos, 

onde filhotes foram criados em habitats nunca utilizados anteriormente por sua esp�cie, 

demonstraram o retorno dos mesmos a estes s�tios natais e a sua vizinhan�a (Hild�n 

1965).

A sele��o de habitat em uma esp�cie vem sendo descrita em fun��o da estrutura 

f�sica do ambiente e da estrutura da vegeta��o (Clark et al. 1983). Mas tamb�m pode ser 

influenciada pela disponibilidade de alimento (Burke e Nol 1998) e pela preda��o de 

ninhos (Kelly 1993). A compreens�o das caracter�sticas selecionadas por uma esp�cie 

em um dado habitat (ex. presen�a de inimigos naturais, ru�do, disponibilidade de s�tios 

com �gua, disponibilidade de poleiros para vocaliza��o, alimento, abrigo para o ninho, 

caracter�sticas estruturais da vegeta��o como altura, cobertura da copa, densidade do 

subbosque e etc) � importante na determina��o das necessidades da esp�cie e dos 

habitats que devem ser protegidos para assegurar a conserva��o destas esp�cies (Hild�n 

1965).

O sucesso de nidifica��o entre os Passeriformes, por exemplo, � muito 

influenciado pela arquitetura do ninho e pela seguran�a do s�tio de nidifica��o contra 

predadores. O s�tio de nidifica��o e a arquitetura devem permitir algum grau de 

prote��o contra o clima e os predadores (Nice 1957). A sele��o de s�tio de nidifica��o 

pode ser ent�o, de import�ncia crucial no sucesso reprodutivo de aves (Filliater et al. 
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1994), principalmente pela estreita rela��o com a aptid�o, devido ao seu efeito na 

produ��o de filhotes (Martin e Roper 1988), e devido a sua influ�ncia sobre a maior ou 

menor preda��o de ninhos. Caracter�sticas do habitat que influenciam a probabilidade 

de preda��o do ninho podem ser particularmente importantes porque a preda��o � a 

primeira fonte de mortalidade para uma ampla variedade de esp�cies de aves (Ricklefs 

1969).

A sele��o do s�tio para nidifica��o ocorre no in�cio da esta��o reprodutiva e 

ocorre dentro do territ�rio do indiv�duo. A sele��o de s�tios de nidifica��o envolve a 

escolha de um local espec�fico para a constru��o do ninho envolvendo, algumas vezes, 

tanto o macho como a f�mea (Burger 1985) e � descrita em termos de caracter�sticas 

gerais do habitat, da vegeta��o, de locais para a constru��o do ninho e fatores 

ambientais (Clark et al. 1983).

O objetivo deste estudo foi determinar a influ�ncia de algumas caracter�sticas 

estruturais do habitat na sele��o do s�tio de nidifica��o de Leptopogon amaurocephalus

(Aves: Tyrannidae).
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3 - �REA DE ESTUDO E METODOLOGIA

�rea de estudo. O estudo foi realizado na �rea de Prote��o Especial (APE) para 

fins de Preserva��o do Manancial do Barreiro, pertencente � Companhia de Saneamento 

de Minas Gerais (COPASA MG) e localizada no munic�pio de Belo Horizonte em 

Minas Gerais (20�02’30” - 20�00’00”S, 43�59’00” - 44�00’00”W). Foram amostrados 

um fragmento de 50 ha e outro fragmento de 200 ha (Ap�ndice, Figura A.1).

Vegeta��o. O munic�pio de Belo Horizonte est� localizado na �rea de transi��o 

entre os “dom�nios da Floresta Atl�ntica” que se estende em Minas Gerais at� a parte 

leste da cadeia do Espinha�o e o “dom�nio dos Cerrados” (Veloso 1966; Rizzini 1979). 

A �rea de estudo apresenta forma��es alteradas de cerrado, campo rupestre, floresta de 

galeria e floresta mes�fila, sendo que a exuber�ncia dessas forma��es est� 

intrinsecamente relacionada � fertilidade do solo e ao gradiente altitudinal local 

(CETEC 1993). A vegeta��o do Barreiro � caracterizada como floresta mes�fila 

estacional com idade estimada de 150 anos. Existem evid�ncias, em alguns pontos, de 

que a floresta foi bem mais desenvolvida no passado (CETEC 1993) (Ap�ndice, Figura 

A.2).

Clima. O regime de precipita��o na regi�o apresenta ver�es chuvosos e invernos 

secos, sendo os meses de novembro a mar�o o per�odo de maior abund�ncia de chuvas. 

No per�odo deste estudo a precipita��o anual variou entre 599,5 mm (janeiro de 2000) e 

0 mm (agosto de 1999) (Fonte: Esta��o Clim�tica Catarina gerenciada pela COPASA-

MG).
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Metodologia. A procura por ninhos ocorreu entre junho de 1999 e janeiro de 

2000 nas �reas de estudo. Quando encontrados, os ninhos eram marcados, a cerca de 5-

10 m, com uma fita pl�stica de cor rosa (Ap�ndice, Figura A.3). A localiza��o do ninho 

foi utilizada no c�lculo da dist�ncia do ninho da borda da mata, da estrada principal 

mais pr�xima e do c�rrego. Os ninhos eram acompanhados atrav�s de visitas a 

intervalos de 3-5 dias. 

Em cada visita, ovos e filhotes foram quantificados, pesados com dinam�metro 

de 0,2 ou 0,1 g de precis�o (Figura A.4) e medidos com aux�lio de um paqu�metro com 

precis�o de 0,05 mm (Figuras A.5, A.6, A.7 e A.8). Os ovos eram marcados com 

n�meros escritos nas cascas com l�pis de ponta macia. Os filhotes tinham os tarsos 

pintados com canetas de retroprojetor, n�o t�xicas, de diferentes cores (Figura A.9). 

Quando atingiam a idade adequada (10 a 11 dias), eram anilhados com anilhas 

met�licas, fornecidas pelo CEMAVE, e/ou anilhas coloridas de pl�stico (Figura A.10). 

Em geral, quando se chegava ao ninho (Figura A.11) e o adulto estava presente, 

produzia-se ru�dos a cerca de 2 m do ninho afim de retirar o adulto. Ovos e filhotes 

eram ent�o monitorados. Quando o adulto retornava ao ninho, as atividades de 

monitoramento eram suspensas.

Ap�s os ninhos terem sido abandonados, entre o dia 15 de janeiro e o dia 8 de 

fevereiro de 2000, procedeu-se � coleta de dados para o estudo de sele��o de habitat. O 

ninhos utilizados neste estudo localizavam-se �s margens de c�rregos perenes e 

tempor�rios das �reas de estudo. Todos os ninhos constru�dos, reformados ou 

reutilizados na esta��o reprodutiva de 1999 foram considerados nas an�lises. Nos 

transectos �s margens dos c�rregos, a partir de cada ponto onde se localizava um ninho 

ativo da esta��o reprodutiva de 1999, foram determinados dois pontos a jusante e dois a 
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montante no c�rrego, a 50 e 100 m de dist�ncia, respectivamente. Estes pontos foram 

agrupados pela presen�a (1) ou aus�ncia (0) do barranco. Dentre os pontos com 

barranco, estes foram divididos em pontos com ninho (1) e sem ninho (0). Um terceiro 

grupo, pontos com ninhos bem sucedidos (1), pontos com ninhos mal sucedidos (2) 

tamb�m foi formado (Ap�ndice, Tabela A.1).

A estrutura f�sica e a vegeta��o de cada ponto foram avaliadas de acordo com as 

caracter�sticas listadas abaixo:

A) Altura do barranco (m);

B) Marquise do barranco (Figura A.11): presen�a (1) ou aus�ncia (2);

C) Densidade de ra�zes no barranco: foi estimada por meio da porcentagem do 

barranco ocupado por ra�zes;

D) �ngulo: �ngulo (grau) horizontal da superf�cie inferior do barranco em 

rela��o ao c�rrego, medido com b�ssola;

E) Dist�ncia da borda (m): dist�ncia do ponto em rela��o a borda da mata. Foi 

considerada sempre a menor dist�ncia, independente do lado da margem do 

c�rrego;

F) Dist�ncia da estrada (m): dist�ncia do ponto em rela��o a estrada mais 

pr�xima;

G) Altura da copa (m): foi considerada a altura da �rvore mais alta do ponto;

H) Densidade de cobertura da copa: foi estimada a porcentagem de c�u vis�vel 

coberto pela copa;

I) Circunfer�ncia m�dia das �rvores na altura do peito (1,25 m) (CAP) em um 

c�rculo com raio de 2 m em torno do ponto amostrado;
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J) Densidade do subbosque: foi estimada a porcentagem do subbosque ocupada 

pela vegeta��o;

K) Altura m�dia das �rvores do subbosque (Amasub, m) em um c�rculo, com 

raio de 2 m, em torno do ponto amostrado;

L) Altura m�dia dos arbustos do subbosque (Amarsub, m) em um c�rculo, com 

raio de 2 m, em torno do ponto amostrado;

M) Pteridophitas: n�mero de Pteridophitas encontrado em um c�rculo, com raio 

de 2 m, em torno do ponto amostrado;

N) N�mero de �rvores com circunfer�ncia na altura do peito maior que 10 cm, 

no ponto amostrado (CAP > 10), em um c�rculo com raio de 2 m em torno do 

ponto amostrado;

O) N�mero de �rvores com circunfer�ncia na altura do peito maior que 5 cm, no 

ponto amostrado (CAP > 5);

P) N�mero de quedas d’�gua em um raio de 5 m do ponto amostrado;

Q) Profundidade do c�rrego (cm): profundidade do c�rrego na calha central, em 

rela��o �s margens;

R) Largura do c�rrego (m): largura do c�rrego de uma margem a outra no ponto 

amostrado;

S) Altura do folhi�o (cm): foi medida a profundidade do folhi�o no ponto 

amostrado, no centro do raio de 2 m utilizado para medir a altura m�dia das 

�rvores e arbustos do subbosque.

An�lises. Inicialmente as vari�veis foram submetidas ao teste de normalidade 

Lilliefors (Ott 1988) (Tabela 3.1) e as vari�veis com distribui��o n�o normal foram 
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transformadas por meio de logar�tmico na base 10, arco seno da raiz quadrada ou raiz 

quadrada de acordo com Ott (1988) e, novamente testadas.

Tabela 3.1 – Resultados do teste de normalidade Lilliefors (Ott 1988) para as 

vari�veis de sele��o de habitats (j� transformadas) testadas neste estudo. As vari�veis 

com p  0,05 (em negrito) foram consideradas de distribui��o n�o normal.

Vari�veis P 
Altura do barranco (m) 1 > 0,20
Presen�a de marquise 1 < 0,01
Densidade de ra�zes (%) < 0,10
�ngulo (graus) < 0,20
Dist�ncia da borda (m) < 0,10
Dist�ncia da estrada (m) 1 < 0,01
Altura da copa (m) 1 > 0,20
Densidade da cobertura da copa (%) 2 < 0,01
Circunfer�ncia m�dia das �rvores na altura do peito (1,25 m) (CAP) 1 > 0,20
Densidade do subbosque (%) 3 > 0,20
Altura m�dia das �rvores do subbosque (m) 1 < 0,01
Altura m�dia dos arbustos do subbosque (m) 1 < 0,01
N�mero de Pteridophitas 3 < 0,01
N�mero de �rvores com CAP > 10 cm 3 < 0,01
N�mero de �rvores com CAP > 5 cm < 0,01
N�mero de quedas d’�gua 3 < 0,01
Profundidade do c�rrego (cm) 1 > 0,20
Largura do c�rrego (m) 1 < 0,01
Profundidade do litter (cm) 1 < 0,01
Sendo 1 = transforma��o logar�tmica na base 10, 2 = transforma��o arco seno da raiz quadrada e 3 = raiz 
quadrada.
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As vari�veis testadas foram submetidas a an�lise do coeficiente de correla��o de 

Pearson momento-produto (Ott 1988) (Ap�ndice, Tabela A.1). Nesta an�lise foram 

eliminadas as vari�veis que apresentaram as correla��es mais altas que r  0,70 e 

estatisticamente significativas. As vari�veis correlacionadas eliminadas foram 

profundidade do c�rrego (cm) e largura do c�rrego (m). 

As demais vari�veis, que n�o foram eliminadas pela matriz de correla��o de 

Pearson momento-produto foram utilizadas nas an�lises estat�sticas onde foram 

comparados os pontos com ninho e sem ninho e posteriormente somente entre os pontos 

com ninhos bem sucedidos e os pontos com ninhos mal sucedidos (Tabela A.1). As 

vari�veis com distribui��o normal foram submetidas a testes-t (Ott 1988) (vide Tabela 

3.1) e aquelas de distribui��o n�o normal, mesmo depois de serem transformadas, a 

testes Mann-Whitney (teste U) (vide Tabela 3.1) (Siegel 1975).

As vari�veis com diferen�as significativas pelos testes-t e de Mann-Whitney 

(teste U) foram ordenadas pela an�lise de componente principal (Stevens 1992), para 

poder demonstrar graficamente como os grupos se distribuem em rela��o a estas 

vari�veis e, posteriormente, procedeu-se � uma an�lise discriminante (Stevens 1992). As 

an�lises discriminante e de componente principal s�o frequentemente utilizadas em 

estudos de sele��o de habitat porque maximizam as diferen�as entre as vari�veis 

determinando as principais vari�veis envolvidas no processo de sele��o (Cody 1985). 

As vari�veis selecionadas tamb�m foram apresentadas em “box-plot” para a 

compara��o da varia��o das mesmas nos grupos assim como, a vari�vel presen�a de 

marquise foi submetida ao Teste Exato de Fisher, para a realiza��o desta mesma 

compara��o. As an�lises foram realizadas no pacote estat�stico Statistica (StatSoft, Inc. 

1995).
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4 - RESULTADOS

Foram encontrados um total de 15 ninhos na esta��o reprodutiva de 1999. 

Destes, apenas dois ninhos foram constru�dos e n�o utilizados. Cinco ninhos foram bem 

sucedidos e oito foram predados, abandonados ou perdidos devido a condi��es adversas 

do clima. Quatro pontos n�o foram amostrados porque o c�rrego n�o possu�a extens�o 

suficiente.

A matriz de correla��o de Pearson apresentou correla��es significativas e com r 

> 0,70 para as vari�veis profundidade do c�rrego (cm) e largura do c�rrego (m). Desta 

forma, considerou-se que estas vari�veis, devido aos altos valores de correla��o, n�o 

poderiam demonstrar se L. amaurocephalus seleciona ativamente seu s�tio de 

nidifica��o e foi ent�o eliminada a vari�vel profundidade do c�rrego das demais 

an�lises.

As vari�veis altura do barranco (m), densidade de ra�zes no barranco (%), �ngulo 

(graus), dist�ncia da borda (m), altura da copa (m), CAP (cm) e densidade do subbosque 

(%) foram submetidas aos testes-t (vari�veis com distribui��o normal). As vari�veis 

presen�a de marquise, dist�ncia da estrada (m), cobertura da copa (%), altura m�dia das 

�rvores do subbosque (m), altura m�dia dos arbustos do subbosque (m), n�mero de 

pteridophytas, n�mero de �rvores com CAP > 10 cm, n�mero de �rvores com CAP > 5 

cm, n�mero de quedas d’�gua, largura do c�rrego (m) e profundidade do litter (cm) 

foram submetidas ao teste Mann-Whitney (vari�veis com distribui��o n�o normal) 

(Tabelas 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4).
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Tabela 4.1 – Teste - t comparando os pontos com e sem ninho. Os valores de p < 

0,05 est�o em negrito na tabela.

Vari�veis t g.l. p

N v�lido 

(pontos sem 

ninho)

N v�lido 

(pontos com 

ninho)

Altura do barranco (m) 2,2 35 0,03 20 17

Densidade de ra�zes (%) 2,2 35 0,03 20 17

�ngulo (graus) 1,2 35 0,24 20 17

Dist�ncia da borda (m) 0,1 60 0,90 45 17

Altura da copa (m) 2,2 60 0,04 45 17

CAP (cm) 1,2 60 0,24 45 17

Densidade do subbosque (%) 0,8 60 0,43 45 17

Tabela 4.2 – Teste - t comparando os pontos com ninhos bem e mal sucedidos.

Vari�veis t g.l. p

N v�lido (pontos 

de ninho com 

sucesso)

N v�lido (pontos 

com ninho sem 

sucesso)

Altura do barranco (m) 1,1 15 0,29 5 12

Densidade de ra�zes (%) 0,1 15 0,91 5 12

�ngulo (graus) 1,2 15 0,24 5 12

Dist�ncia da borda (m) 0,4 15 0,71 5 12

Altura da copa (m) 1,7 15 0,10 5 12

CAP (cm) 0,1 15 0,90 5 12

Densidade do subbosque (%) 0,9 15 0,37 5 12
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Tabela 4.3 – Teste “Mann-Whitney” (teste U), comparando os pontos com e sem 

ninho. Os valores de p < 0,05 est�o em negrito na tabela.

Vari�veis U p
N v�lido 
(ptos. com 
ninho)

N v�lido 
(ptos. sem 
ninho)

Presen�a de marquise 82,5 0,00 20 17
Dist�ncia da estrada (m) 381,5 0,99 45 17
Cobertura da copa (%) 291,0 0,14 45 17
Alt. m�dia das �rvores do subbosque (m) 277,0 0,09 45 17
Alt. m�dia dos arbustos do subbosque (m) 350,5 0,69 44 17
N�mero de Pteridophytas 315,0 0,19 45 17
CAP > 10 cm 315,0 0,28 45 17
CAP > 5 cm 352,5 0,63 45 17
N�mero de quedas d’�gua 219,5 0,01 44 17
Largura do c�rrego (m) 354,0 0,86 43 17
Profundidade do litter (cm) 205,0 0,17 42 13

Tabela 4.4 – Teste “Mann-Whitney” (teste U), comparando os pontos com 

ninhos bem e mal sucedidos. 

Vari�veis U p N v�lido 
(ptos. com 
sucesso)

N v�lido 
(ptos. sem 
sucesso)

Presen�a de marquise 23,0 0,32 5 12
Dist�ncia da estrada (m) 27,0 0,75 5 12
Cobertura da copa (%) 21,0 0,32 5 12
Alt. m�dia das �rvores do subbosque (m) 13,0 0,07 5 12
Alt. m�dia dos arbustos do subbosque (m) 15,5 0,11 5 12
N�mero de Pteridophytas 22,5 0,23 5 12
CAP > 10 cm 24,0 0,51 5 12
CAP > 5 cm 27,0 0,75 5 12
N�mero de quedas d’�gua 25,5 0,59 5 12
Largura do c�rrego (m) 16,0 0,14 5 12
Profundidade do litter (cm) 18,0 1,00 4 9
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Na compara��o dos pontos com e sem ninho, as vari�veis que diferiram 

significativamente entre os grupos foram a altura do barranco (m), densidade de ra�zes 

(%), altura da copa (m) (Tabela 4.1), presen�a de marquise e n�mero de quedas d’�gua 

(Tabela 4.3). Na compara��o dos pontos com ninhos bem e mal sucedidos nenhuma 

vari�vel diferiu significativamente (Tabelas 4.2 e 4.4), apesar de haver uma tend�ncia 

para a vari�vel altura m�dia de �rvores do subbosque.

Na an�lise de componentes principais, realizada com as vari�veis que variaram 

significativamente entre os pontos com e sem ninho (densidade de ra�zes (%), altura do 

barranco (m), altura da copa (m), n�mero de quedas d’�gua e presen�a de marquise), as 

principais vari�veis explicando a varia��o nos eixos foram densidade de ra�zes (%), 

altura do barranco (m), altura da copa (m) e presen�a de marquise (Tabela 4.5 e Figura 

4.1).

Para a an�lise discriminante foram utilizadas as vari�veis que melhor explicaram 

a varia��o dos eixos na an�lise de componentes principais (densidade de ra�zes (%), 

altura do barranco (m), altura da copa (m) e presen�a de marquise). A an�lise 

discriminante demonstrou que os grupos de pontos com e sem ninhos s�o 

estatisticamente diferentes (Wilks Lambda: 0,635; F (4,32) = 4,589; p < 0,005) entre si 

e, dentro do modelo, a vari�vel presen�a de marquise � a vari�vel que difere 

significativamente entre os grupos (Tabela 4.6).
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Tabela 4.5 – Eigenvalues das vari�veis nos eixos extra�dos na an�lise de 

componentes principais (PCA). Em negrito, os valores que melhor explicam a varia��o 

nos eixos.

Vari�veis Fator 1 Fator 2
Altura do barranco (m) - 0,595 - 0,636
Presen�a de marquise - 0,783 0,003
Densidade de ra�zes (%) - 0,847 - 0,210
Altura da copa (m) 0,537 - 0,669
N�m. de quedas d’�gua - 0,433 0,450
Propor��o explicada 43,2 % 22,0 %

Tabela 4.6 – Vari�veis dentro do modelo de an�lise discriminante. Foram 

consideradas estatisticamente significantes as vari�veis com p < 0,05 (em negrito).

Vari�veis Wilks Lambda F (1, 32) p
Altura do barranco (m) 0,696 3,040 0,09
Presen�a de marquise 0,757 6,123 0,02
Densidade de ra�zes (%) 0,643 0,396 0,53
Altura da copa (m) 0,646 0,540 0,47
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Figura 4.1 – An�lise de componente principal (PCA) dos grupos de barranco 

com ninho (    ) e sem ninho (    ). O n�mero (2) indica os pontos com ninhos bem 

sucedidos e o n�mero (3) indica os pontos com ninhos mal sucedidos.

A an�lise discriminante comprova estatisticamente o que foi apresentado pela 

an�lise de componente principal (Figura 4.1): os pontos com e sem ninhos S�o 

diferentes principalmente com rela��o a vari�vel presen�a de marquise (Tabela 4.6).

Comparou-se as vari�veis selecionadas (altura do barranco (m), densidade de 

ra�zes no barranco (%), altura da copa (m) e presen�a de marquise) entre os pontos com 

e sem ninho, por meio de “box-plot” e Teste Exato de Fisher, e foi poss�vel observar 

que os pontos onde haviam ninhos a altura m�dia do barranco (m) foi maior do que nos 

Presen�a de marquise e densidade de 

ra�zes (%)

Altura do 
barranco (m) e 
altura da copa
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pontos onde n�o havia ninhos (Figura 4.2). Com rela��o a densidade de ra�zes (%), os 

pontos com ninho, apresentaram uma maior densidade de ra�zes (%) do que os pontos 

sem ninhos (Figura 4.3). Com rela��o � altura da copa (m) esta foi muito semelhante 

entre os grupos. Quanto a presen�a de marquise, o Teste Exato de Fisher comparou o 

n�mero de pontos com marquise entre os pontos com ninhos e sem ninhos e a diferen�a 

foi estatisticamente significativa (p = 0,002), demonstrando que a maioria dos pontos 

onde havia ninho, havia marquise no barranco onde se localizava o ninho.
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Figura 4.2 – Altura m�dia do barranco (m) dos pontos com e sem ninho (m�dia 

E.P.  D.P.).

Sem ninhos                              Com ninhos

D
en

sid
ad

e 
de

 ra
�z

es
 (%

)

0

10

20

30

40

50

60

70

0 1

Figura 4.3 – Densidade de ra�zes do barranco (%) nos pontos com e sem ninho 

(m�dia  E.P.  D.P.).
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Figura 4.4 – Altura da copa (m) entre os pontos com e sem ninho (m�dia  E.P. 

 D.P.).
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5 - DISCUSS�O

Entre os grupos de pontos com e sem ninhos, as vari�veis que diferiram foram a 

presen�a de marquise, densidade de ra�zes (%), altura do barranco (m) e altura da copa 

(m). A vari�vel que mais difere entre os grupos � a presen�a de marquise, com a maioria 

dos pontos onde havia ninho com o barranco apresentando essa caracter�stica. Este 

resultado tamb�m pode ter sido influenciado pelas altas e significativas correla��es que 

existiam com as demais vari�veis. Entre os grupos de pontos com ninhos bem e mal 

sucedidos, nenhuma das vari�veis apresentou varia��o estatisticamente significativa. 

Este resultado pode ter sido influenciado pelo pequeno tamanho amostral dos dois 

grupos, n�o sendo poss�vel identificar as varia��es que ocorrem. Yahner (1993) 

trabalhando com ninhos de Zenaida macroura (Columbidae) e Turdus migratorius 

(Muscicapidae), n�o verificou diferen�as estatisticamente significativas entre as 

vari�veis (di�metro do galho, altura do ninho, dist�ncia do tronco principal e altura do 

substrato) dos s�tios de nidifica��o de ninhos bem e mal sucedidos de Z. macroura. 

Por�m, verificou diferen�as entre estas mesmas vari�veis medidas para ninhos bem e 

mal sucedidos de T. migratorius. Filliater et al. (1994), trabalhando com a sele��o de 

s�tios de nidifica��o em Cardinalis cardinalis (Emberizidae), n�o conseguiu uma 

associa��o estatisticamente significativa na an�lise discriminante entre s�tios com 

ninhos bem e sucedidos e as vari�veis testadas em seu trabalho (visibilidade do ninho 

em seis pontos diferentes). Seitz e Zegers (1993), estudando a preda��o de ninhos 

artificiais em diferentes habitats adjacentes (florestas dec�duas, de con�feras e est�gios 
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sucessionais), n�o encontraram uma correla��o significativa entre a preda��o de ovos e 

as vari�veis da vegeta��o analisadas.

Os resultados deste estudo demonstram que L. amaurocephalus seleciona para a 

constru��o de seu ninho, preferencialmente, locais onde os barrancos s�o mais altos 

(m), que possuam marquise e apresentem uma maior densidade de ra�zes. A altura da 

copa foi semelhante entre os grupos com e sem ninhos. Mas este resultado pode ter sido 

influenciado pelo tamanho da amostra.

A presen�a de marquise no barranco pode conferir maior camuflagem ao ninho 

e, consequentemente, maior prote��o contra predadores, al�m de proteger das condi��es 

adversas do clima, como as chuvas. Em 1999, um ninho foi perdido por condi��es 

adversas do clima e estava localizado em um barranco onde n�o havia presen�a de 

marquise (observa��o pessoal). A presen�a de marquise no barranco foi 

significativamente relacionada �s demais vari�veis selecionadas (altura do barranco (m), 

densidade de ra�zes (%), altura da copa (m) e altura m�dia das �rvores do subbosque).

A altura do barranco (m), possivelmente tamb�m influencia a preda��o. Para 

predadores terrestres, como animais dom�sticos que ocorrem na �rea de estudo 

(observa��o pessoal), barrancos mais altos dificultariam a preda��o. A altura do 

barranco foi positiva e significativamente correlacionada � altura m�dia das �rvores do 

subbosque e � profundidade do c�rrego e foi negativa e significativamente relacionada 

ao n�mero de pteridophytas, � profundidade do c�rrego e � altura do folhi�o. Petersen e 

Best (1985), trabalhando com sele��o de habitat de Amphispiza belli (Fringillidae), 

verificaram que a altura do arbusto onde nidifica � uma caracter�stica ativamente 

selecionada. Segundo os autores, A. belli raramente nidifica em arbustos menores que 

40 cm e maiores que 100 cm, escolhendo preferencialmente arbustos entre 50 e 100 cm 
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de altura. Reynolds (1984) encontrou diferen�a na altura de ninhos bem e mal sucedidos 

de Spizela passerina (Fringillidae) em alguns anos de seu estudo, onde os ninhos bem 

sucedidos se localizavam em pontos mais altos.

A densidade de ra�zes no barranco (%) estaria mais relacionada � facilidade em 

se fixar o ninho no local escolhido. Al�m disso, barrancos com maior densidade de 

ra�zes desmoronam menos durante o per�odo de chuvas. Um ninho melhor fixado estaria 

melhor protegido de condi��es adversas do clima, como ventos e chuvas. Yahner (1982) 

verificou que uma das poss�veis causas de certos habitats florestais, em torno de 

fazendas, serem utilizados como s�tios de nidifica��o, � a disponibilidade de substratos 

preferenciais para a constru��o do ninho. Ortego e Hamilton (1978) verificaram que 

Agelaius phoeniceus seleciona ativamente como substrato para o seu ninho uma esp�cie 

de arbusto que suporta a estrutura do ninho e est� presente quando essas aves iniciam a 

nidifica��o. Yahner (1993) verificou que o tipo de substrato influenciou o sucesso 

reprodutivo de Z. macroura e T. migratorius. Caldwell (1964), tamb�m trabalhando 

com Zenaida macroura, verificou n�o eram utilizadas todas as esp�cies de arbustos da 

�rea de estudo, apenas de algumas esp�cies. Dentre estas, tr�s esp�cies eram 

frequentemente mais utilizadas. Entre estas esp�cies n�o houve diferen�as significativas 

no sucesso do ninho. Por�m, quando outras esp�cies, que n�o as tr�s esp�cies 

preferenciais, foram utilizadas, houve uma redu��o significativa no sucesso reprodutivo. 

Spizella passerina selecionou ativamente seu substrato para a fixa��o do ninho 

(Reynolds 1984). Seitz e Zegers (1993) n�o encontraram rela��o significativa entre a 

preda��o de ninhos artificiais e o substrato (porcentagem de cobertura do solo ou 

densidade de arbustos).
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A altura da copa (m) seria uma medida indireta da qualidade do habitat, pois 

florestas preservadas possuem uma copa mais alta e fechada (Janzen 1980). Por�m neste 

estudo, os pontos com e sem ninhos n�o diferiram significativamente quanto a altura 

m�dia da copa.

As vari�veis altura do barranco (m), densidade de ra�zes (%) e presen�a de 

marquise, est�o correlacionadas entre si, e pontos com maior densidade de ra�zes (%), 

em barrancos mais altos (m) e com marquise, representariam pontos favor�veis para a 

constru��o do ninho, pois facilitariam a fixa��o da constru��o e poderiam ser locais 

mais seguros contra a preda��o de ninhos.

Burger (1985) cita a preda��o como o fator que mais influencia a sele��o de 

s�tios de nidifica��o. Segundo a autora, a sele��o de s�tios de nidifica��o est� 

relacionada �s caracter�sticas f�sicas prim�rias do ambiente, e estes s�tios fornecem ao 

ninho, ovos e filhotes, prote��o contra enchentes, stress causado pelo calor, predadores, 

e parasitas de ninhos.

Os tr�s tipos de sele��o de habitat descritos por Burger (1985) (sele��o de s�tios 

de nidifica��o, territ�rio e habitat em geral) s�o eventos separados ao longo da esta��o 

reprodutiva e, obviamente, alguns fatores do habitat influenciam algumas escolhas e 

outros n�o. Contudo, a sele��o de habitat, em geral, pode ocorrer uma vez ao longo da 

vida da ave, a sele��o do territ�rio pode ocorrer uma ou v�rias vezes ao longo da vida 

da ave e a sele��o de s�tios de nidifica��o pode ocorrer uma ou duas vezes na esta��o 

reprodutiva, e os fatores afetando estas escolhas podem variar. Examinando cada tipo de

sele��o em separado, n�s podemos come�ar a entender a evolu��o da sele��o de fatores 

afetando a escolha do s�tio de nidifica��o (Burger 1985).
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As taxas de preda��o nos ninhos podem variar em fun��o do s�tio de nidifica��o 

(Cody 1985). Nos diferentes s�tios de nidifica��o de 123 esp�cies de Passeriformes e 

Piciformes da Am�rica do Norte, verificou-se uma grande varia��o e covaria��o em 

caracter�sticas de hist�ria de vida, tais como, fecundidade anual, n�mero de ninhegos, 

tamanho de ninhada, sobreviv�ncia dos adultos, entre outros (Martin 1995). Cerca de 

50-60 % desta varia��o foi explicada pela correla��o entre a taxa de preda��o de ninhos 

e os diferentes s�tios de nidifica��o. Verificou-se uma varia��o nos valores das vari�veis 

selecionadas (n�mero de arbustos com altura entre 1 e 3 m, cobertura m�nima das 

�rvores, n�mero de �rvores com ramos menores que 5 cm de di�metro e altura do ninho 

(cm)) por Catharus guttatus auduboni Muscicapidae, (sub-fam�lia Turdinae) entre 

habitats com altas taxas de preda��o e baixas taxas de preda��o (Martin e Roper 1988). 

Pampush e Anthony (1993) verificaram que Numenius americanus (Scolopacidae) 

seleciona habitats com pequena cobertura de arbustos e cobertura vegetal mais baixa, 

podendo, desta forma, detectar mais facilmente a presen�a do predador. A camuflagem 

do ninho � um importante fator discriminado por Empidonax oberholseri (Tyrannidae) 

quando da sele��o de seu s�tio de nidifica��o, e est� fortemente relacionado � redu��o 

das taxas de preda��o (Kelly 1993). Boe (1994) verificou que o aumento da densidade 

da vegeta��o levava a uma diminui��o na dist�ncia entre os vizinhos nas col�nias de 

Prodiceps nigricollis (Podicipediformes), o que sugere que dist�ncia ou prote��o visual 

dos vizinhos contra preda��o (ou seja, quanto menor a dist�ncia entre os vizinhos, mais 

f�cil a detec��o visual do predador), pode ser importante na sele��o do s�tio de 

nidifica��o. Resultados consistentes com a predi��o de que aves selecionam s�tios de 

nidifica��o que minimizam o risco de preda��o e que a disponibilidade destes s�tios 

aumenta com a densidade da folhagem foi encontrado por Martin (1988). Entretanto, 
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Latta et al. (1995), comparando a preda��o de ninhos naturais e artificiais de Coereba 

flaveola (Emberizidae, sub-fam�lia Coerebinae), n�o conseguiu demonstrar a rela��o 

das vari�veis estruturais da vegeta��o e os habitats selecionados com a maior ou menor 

taxa de preda��o.

O estudo de Martin e Roper (1988) foi realizado em uma �rea fragmentada, e um 

dos principais efeitos negativos da fragmenta��o � o efeito de borda, que tem como 

consequ�ncia, entre outras, o aumento das taxas de preda��o de ninhos (Paton 1994). 

Berkelman (1995) registrou a amea�a da fragmenta��o na sele��o de habitats 

reprodutivos e no sucesso reprodutivo de Buteo brachypterus (Accipitridae). 

Normalmente, esta esp�cie escolhe �rvores altas para construir seus ninhos. Por�m, com 

a derrubada e queima da mata esta esp�cie tem usado �rvores em clareiras. Apesar de 

sua plasticidade em usar este novo habitat, esta op��o pode reduzir o seu sucesso 

reprodutivo devido ao aumento da preda��o provocado pela proximidade da borda, e 

prejudicar a esp�cie a longo prazo. Woods e Cade (1996) tamb�m registraram uma 

altera��o na sele��o de habitats em Lanius ludovicianus, resultante da fragmenta��o. O 

grau de cobertura fornecido pelas �rvores do ninho ou arbusto tem sido identificado 

como um componente importante da sele��o de habitat de Lanius ludovicianus

(Laniidae). Com a fragmenta��o, indiv�duos tem que selecionar �rvores ou arbustos 

com um menor grau de cobertura que podem n�o fornecer a mesma prote��o contra a 

preda��o. M�ller (1989) trabalhando com ninhos parcialmente cobertos (Anthus 

trivialis, Miliaria calandra) e ninhos abertos (A. arvensis, A. pratensis e Motacila flava) 

encontrou que a preda��o de ninhos foi influenciada pela dist�ncia da borda; quanto 

mais pr�ximos maior a taxa de preda��o. A fragmenta��o de habitats poderia reduzir a 

disponibilidade de barrancos altos, com alta densidade de ra�zes e presen�a de 
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marquises que s�o selecionados por L. amaurocephalus para construir seu ninho, e que 

aparentemente s�o localizados no interior da mata, longe da borda (rela��o positiva e 

significativa com a altura m�dia das �rvores do subbosque). Esta redu��o na 

disponibilidade deste tipo de barranco poderia levar a utiliza��o de barrancos mais 

baixos, com pouca densidade de ra�zes (o que dificultaria a fixa��o do ninho) e com 

aus�ncia de marquise, levando a um aumento da preda��o e diminui��o do sucesso 

reprodutivo. O fato de L. amaurocephalus estar selecionando habitats distantes da borda 

pode indicar um aprendizado recente e uma adapta��o ao habitat fragmentado.

Apesar de L. amaurocephalus selecionar ativamente s�tios de nidifica��o que 

aparentemente confeririam maior prote��o contra a preda��o de ninhos (Cap�tulo I), n�o 

houve diferen�as significativas entre os pontos com ninhos bem e mal sucedidos. Isto 

poderia talvez indicar que os pontos selecionados por L. amaurocephalus permitem a 

constru��o de ninhos mais protegidos contra o clima e n�o necessariamente contra a 

preda��o. Simon (1997) estudou a sele��o de microhabitats em L. amaurocephalus e 

classificou quatro tipos de locais diferentes para nidifica��o selecionados por L. 

amaurocephalus em Vi�osa, e tr�s diferentes microclimas. Os locais 1 e 3 (de sua 

classifica��o) diferiram apenas quanto � temperatura e luminosidade, e os locais 2 e 4 

diferiram quanto � luminosidade. Por�m, Simon (1997) n�o correlacionou seus 

resultados com o sucesso dos ninhos ou comparou com pontos onde n�o foram 

encontrados ninhos, n�o podendo-se concluir de seu trabalho qual seria a influ�ncia 

destes microclimas no sucesso dos ninhos. Yahner (1982) cita como uma das poss�veis 

causas da sele��o de �reas florestais (em torno de fazendas em Minnesota) para 

reprodu��o de muitas esp�cies da regi�o a presen�a de substratos adequados para a 

constru��o do ninho, microhabitats favor�veis, al�m da estrutura da vegeta��o. Martin 
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(1988) comenta que maior aten��o deve ser dada ao efeito do habitat na disponibilidade 

dos s�tios de nidifica��o relativo ao risco de preda��o e ao ambiente t�rmico.

Podemos concluir que L. amaurocephalus seleciona como local para a 

constru��o de seus ninhos barranco altos, com alta densidade de ra�zes e presen�a de 

marquise, localizados distantes da borda, onde a altura m�dia das �rvores do subbosque 

� alta. Esta conjun��o de elementos poss�velmente fornece um bom local para a 

constru��o de seus ninhos, com um adequado substrato para a fixa��o da constru��o e 

um bom abrigo contra as condi��es adversas do clima e contra a preda��o.

A fragmenta��o de habitats tem efeitos negativos na demografia populacional, 

reduzindo a natalidade e aumentando a mortalidade (Robinson 1998), e tamb�m 

provoca altera��es no microclima da floresta (principalmente pr�ximo � borda). O 

macroclima da floresta tamb�m pode ser alterado, assim como a estrutura da vegeta��o 

(Bierregaard et al. 1992), o que no caso de L. amaurocephalus, poderia significar uma 

redu��o na disponibilidade dos barrancos selecionados. O efeito de borda, tamb�m 

poderia aumentar as taxas de preda��o e reduzir o sucesso reprodutivo. Por�m, 

fragmentos podem ser importantes ref�gios para as esp�cies e permitir sua 

sobreviv�ncia, podem ser utilizados por esp�cies migrantes (Turner e Corlett 1996), e 

s�o provavelmente importantes na manuten��o das popula��es de L. amaurocephalus

na regi�o.

O conhecimento dos padr�es de sele��o de habitat pelas esp�cies de aves de uma 

determinada �rea pode ajudar na formula��o de decis�es efetivas sobre o futuro deste 

habitat (Yahner 1982, Trexel et al. 1999), al�m de auxiliar na identifica��o de �reas que 

podem potencialmente ser utilizadas como s�tios de nidifica��o (Trexel et al. 1999). 

Uma forma de manejo � fornecer o substrato preferido para nidifica��o pelas esp�cies 
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(Yahner 1982). 
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6 - ABSTRACT

Nest–site Selection by the Sepia-capped Flycatcher (Leptopogon amaurocephalus) (Aves, 

Tyrannidae) in Atlantic Forest Fragments, Minas Gerais, Brazil

ABSTRACT. Different species choose dissimilar habitats to live and breed. The abundance in 

food, habitat structure, population densities and intra and inter-specific competition are very 

important elements in this choice. I studied nest–site selection by Leptopogon amaurocephalus

in forest fragments in Belo Horizonte municipality, Minas Gerais State, southeastern Brazil. 

Nests were monitored every 3-5 days from August 1999 to January 2000. The Sepia-capped 

Flycatcher builds closed nests under "ravine beds" along creeks or roads using mostly cotton 

fiber and lichens. For each nest along the river four sites were selected for the evaluation of 19 

habitat structure measures characteristics. The discriminant function analysis I used indicated 

that the characteristics L. amaurocephalus selects are height and presence of “ravine beds” and 

root density within the “ravine bed”. These characteristics may be associated with predation 

avoidance and with distance to forest edge. Knowledge habitat selection patterns can provide 

important input in the descision-making process concerning reserve design.

Key-words: Leptopogon amaurocephalus, nest site selection, Brazil, Tyrannidae, nesting.
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