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Sinopse:

Foi estudado o uso de habitat por duas espécies de aves, Certhiaxis cinnamomea

e C. mustelina, em uma área de várzea localizada às margens da ilha da Paciência e do

rio Solimoes, onde as duas espécies ocorrem juntas, para determinar se existem

diferenças no uso de habitat entre as duas espécies que permitem sua coexistência e

descrever os fatores que poderiam levar C mustelina a ser restrita a ilhas fluviais.

Primeiramente foi possível determinar que C. mustelina, considerada especialista em

ilhas fluviais, também ocupa habitats nas margens adjacentes do rio. Também foi

possível detectar diferenças no habitat ocupado por cada espécie, uma vez que C.

cinnamomea ocupa capins próximos da água, enquanto C. mustelina também ocorre nos
capins, só que sempre associados à vegetação mais arbórea. Provavelmente o tipo de

vegetação é o fator mais importante que influencia no uso de habitat e permite a

coexistência entre as duas espécies.

Palavras-chave: Aves; Fumariidae; Certhiaxis., uso de habitat; várzea, Amazônia.
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RESUMO

Um estudo sobre uso de habitat por duas espécies de aves, Certhiaxis

cinnamomea e C. mustelina^ foi realizado em áreas de várzea localizadas às margens da

ilha da Paciência e do rio Solimões, onde as duas espécies de aves ocorrem juntas. O

objetivo do trabalho foi determinar se existem diferenças no uso de habitat entre as duas

espécies de aves que permitem sua coexistência, tentando esclarecer quais fatores

poderiam levar C. mustelina a ser considerada especialista em ilhas de várzea.

Primeiramente foi possível determinar que C. mustelina, considerada especialista em

ilhas fluviais, também ocupa habitats nas margens adjacentes do rio. Isso provavelmente

significa que não é o fator ilha que influencia no seu uso de habitat, mas sim o tipo de

cobertura vegetal que ela ocupa, e que pode ser encontrada em maior disponibilidade

nas ilhas. Também foi possível determinar que existe uma diferença no tipo de habitat

ocupado por cada espécie, fator que provavelmente permite a coexistência entre elas.

Certhiaxis cinnamomea ocupa habitats de estágio sucessional mais inicial, como os

capins flutuantes (membeca e canarana) e terrestres (canarana e murim), sempre

próximos à água. Certhiaxis mustelina também ocorre em capins flutuantes e terrestres,

mas sempre associados à vegetação mais arbórea (imbaubas e mata de várzea).



ABSTRACT

Habitat use by two bird species, Cerihiaxis cinnamomea and C. mustelina, was

studied in an area of "varzea" on the island of Paciência and on the adjacent mainland

banks of the SolimÕes River, where both species occur together. The purpose of this

study was to describe habitat use by these two bird species to understand how they can

coexist, and to understand how C mustelina could be specialized on river islands. First

of ali, it was possible to determine that C. mustelina, considered restricted to river

islands, also occupies habitats on the adjacent mainland river edge. This suggests that,

rather than island per se being the factor that determines its presence, it is the kind of

vegetation the species occupies, which is probably more available on islands. It was

possible to determine differences in the kind of habitat occupied by each species, which

may allow their coexistence. Certhiaxis cinnamomea uses early stage successional

habitats, like floating and terrestrial grasses, always near water. Certhiaxis mustelina

uses floating grasses associated with trees and bushy vegetation (Cecropia and varzea

forest).



INTRODUÇÃO

É geralmente conhecido que a Amazônia possui a avifauna mais rica do mundo,

tanto no número total de espécies vivendo na região, como coexistindo em determinado

ponto. Existem três fatores freqüentemente citados para explicar a alta diversidade de

aves encontrada nos neotrópicos: grande diversidade de recursos, alto grau de

especialização, e maior sobreposição ecológica (Marra & Remsen 1997).

Especialização em habitats (ilhas de várzea)

Embora muitas espécies de aves ocupem mais do que um tipo de habitat,

utilizando-os de diversas maneiras (Cintra 1997), a especialização, com conseqüente

divisão de nicho, é uma das principais explicações para a grande diversidade de espécies

(MacArthur 1972). A grande diversidade de habitats disponíveis contribui para o alto

grau de especialização em microhabitats específicos (Rosenberg 1990). Em alguns

habitats encontrados somente nos neotrópicos, como margens de lagos de várzea,

floresta permanentemente inundada (Remsen & Parker 1983), mata de bambu (Parker

1982) e plantas epífitas (Terborgh 1977), existem vários exemplos de aves especialistas,

que contribuem para a alta diversidade (Remsen & Parker 1984). Especialistas

geralmente exploram seu habitat particular melhor do que seus parentes próximos

generalistas (Slobodkin & Sanders 1969) e possuem maior habilidade competitiva

(Wilson 1980).

Grande parte da riqueza de espécies encontrada na Amazônia pode ser explicada

pela diversidade de habitats que formam a região (Terborgh 1985, Cohn-Haft et al.

1997). Sendo assim, os diferentes tipos de vegetação que compõem a Amazônia, como a

floresta de terra firme, as campinas, o igapó e a várzea, apresentam avifaunas



características (Stotz et al. 1996). Uma considerável contríbuição é dada por espécies de

aves restritas a habitats criados por rios, incluindo a várzea, planície inundável muito

pouco estudada neste aspecto (Remsen & Parker 1983).

Áreas alagáveis associadas aos grandes rios da Amazônia constituem cerca de

6% de sua área total e estão sujeitas a inundações anuais de grande amplitude. As

mudanças no nível da água produzem largas áreas de transição entre o sistema terrestre

e aquático, provocando constantes mudanças nas condições ecológicas (Junk et al.

1989). No entanto, muitos organismos são adaptados para viver nestas áreas de

transição (Junk 1980).

A várzea abrange as áreas alagáveis ao longo de rios de água branca, que são

ricos em nutrientes e sedimentos em suspensão (Irion et al. 1997). Suas margens estão

permanentemente sendo modificadas pela atividade do rio, devido à influência da

grande correnteza, que determina uma dinâmica de constante sedimentação e erosão

(Junk 1980, Sioli 1991). Ilhas fluviais do rio Amazonas também sofi-em constante

erosão de suas margens mais antigas, a montante do rio, e constante crescimento de suas

margens a jusante, pela deposição de material em suspensão. Estas mudanças constantes

nas ilhas ocasionam uma grande variedade de habitats disponíveis em diferentes

estágios sucessionais (Rosenberg 1990, Petermann 1997).

Cerca de 15% da avifauna não-aquática da Amazônia está restrita a habitats

criados por rios (Remsen & Parker 1983, Rosenberg 1990). A flutuação anual do nível

dos rios ocasiona a inundação de maiores áreas em comparação com outras regiões

alagáveis do planeta, e isso provavelmente influencia na maior diversidade da avifauna

encontrada nas áreas alagáveis amazônicas (Remsen & Parker 1983). Além disso, as

mudanças sazonais ocasionadas pelo regime de cheia e vazante dos rios certamente

influenciam na disponibilidade de recursos nas ilhas e, conseqüentemente, no uso de



habitat pelas aves ao longo do ano. As mudanças sazonais no nível da água, cuja

flutuação anual pode variar de 8 a 15m, contribuem para modificar a paisagem e a

^  disponibilidade de habitats. É possível distinguir ao menos três grandes comunidades de

plantas que ocupam a planície inundável e que constituem habitats disponíveis para

ocupação pelas aves: plantas aquáticas herbáceas, plantas herbáceas terrestres e a

floresta inundável (Junk e Piedade 1997).

Das 102 espécies de aves restritas a habitats criados por rios na Amazônia, 19

são citadas como exclusivas de ilhas fluviais (Remsen & Parker 1983, Rosenberg 1990).

Toma-se importante então estudar o uso do habitat por estas espécies, para conhecer os

fatores que poderiam contribuir para a presença restrita a ilhas de algumas destas

espécies, uma vez que aves voam e os mesmos habitats parecem também estar

disponíveis nas margens do rio adjacentes á terra firme.

Ilhas fluviais de várzea têm sofrido forte pressão antrópica devido à fertilidade

dos seus solos. Em algumas delas, principalmente nas que ficam próximas a grandes

centros urbanos, a maior parte da vegetação original tem sido removida para dar lugar à

agricultura, colocando em risco espécies que só ocorrem nestes habitats (Junk et al.

2000). Entretanto, estas áreas atualmente possuem baixíssima prioridade para

conservação na Amazônia, apesar de não haver fundamento biológico para isto, uma

vez que se deve levar em consideração a importante contribuição de espécies restritas a

habitats criados por rios para a biodiversidade total da Amazônia.

Coexistência de espécies parecidas

Determinar como as aves tropicais utilizam habitats é um importante passo para

entender o processo que leva à formação de comunidades altamente diversas

(Rosenberg 1990). O princípio da exclusão competitiva (Gause 1934) estipula que duas



espécies com o mesmo papel ecológico não podem coexistir no mesmo local. Por isso,

duas espécies fortemente relacionadas taxonomicamente quase nunca ocorrem juntas na

mesma região (Svàrdson 1949). Porém, na Amazônia, um outro fator que também

contribui para a grande diversidade da avifauna é a coexistência de espécies muito

parecidas, mantida por mecanismos ecológicos pouco conhecidos (Terborgh 1985).

Neste estudo é examinado o uso de habitat por duas espécies de aves da várzea:

Certhiaxis cinnamomea e C. mustelina. As duas espécies são fortemente aparentadas,

morfologicamente e ecologicamente semelhantes e ocorrem Juntas nas várzeas do rio

Solimões (Remsen & Parker 1983, Rosenberg 1990). Toma-se importante então

entender como duas espécies tão parecidas podem coexistir: ou há divisão de nicho

entre elas, ou sobreposição por simplesmente ocuparem um ambiente sazonalmente

variável, onde os recursos podem não ser limitantes. Além de abordar estas perguntas

teóricas, este estudo oferecerá os dados mais detalhados existentes sobre duas espécies

pouco conhecidas, e dará subsídios para a preservação da avifauna da várzea amazônica,

um ambiente freqüentemente ignorado em planos de manejo ambiental na região.

Objetivos

Desta forma, os objetivos deste trabalho foram determinar se existe diferença em

alguns aspectos do uso de habitat por Certhiaxis cinnamomea e C. mustelina em uma

área de várzea na Amazônia Central, tentando esclarecer quais fatores poderiam levar

uma das espécies a ser considerada especialista em ilhas fluviais, além de investigar se

existe algum fator diferencial permitindo a coexistência entre elas.



ESPECIES FOCAIS

Certhiaxis cinnamomea (curutié, joão-do-rio) e C mustelina (joão-da-canarana)

são fortemente aparentadas, sendo as únicas espécies do gênero Certhiaxis. Sua

morfologia é extremamente similar e ambas ocorrem jimtas em diversas ilhas fluviais do

rio Amazonas (Remsen & Parker 1983, Rosenberg 1990, Petermann 1997). As duas

espécies pertencem à família Fumariidae, cujo representante mais conhecido no Brasil é

o joão-de-barro {Furnarius rufus). Ambas possuem a cauda longa e rígida, dorso pardo-

femigíneo e tamanho em tomo de 15 cm, porém, C. cinnamomea tem uma mancha

amarelada no mento, cor parda mais fosca, supercílio cinza e peito branco acinzentado

(Fig.l) (Ridgely & Tudor 1994, Sick 1997, Souza 1998).

Ceúhiam

cmamomea

Certhiaxis

mustelina

Figura 1. Certhiaxis cinnamomea e Certhiaxis mustelina (Fonte: Hilty & Brown 1986).



Certhiaxis cinnamomea é uma espécie com ampla distribuição em habitais

criados por rios enquanto C. mustelina é citada como restrita a ilhas fluviais de rios de

água branca (Fig. 2) (Remsen & Parker 1983, Hilty & Brown 1986, Rosenberg 1990,

Petermann 1997). As duas espécies são insetívoras, territoriais e constróem ninhos de

gravetos na vegetação logo acima da água. Geralmente estão associados à vegetação

próxima à água, possuem comportamento similar e são localmente sintópicas,

principalmente em ilhas fluviais amazônicas (Ridgely & Tudor 1994, Hilty & Brown

1986). Remsen & Parker (1983) afirmam que ambas as espécies ocupam habitats da

margem da água, que incluem a vegetação aquática emergente e capins flutuantes,

enquanto que Peterman (1997) afirma que C cimamomea ocorre em vegetação

flutuante e C mustelina em arbustos de bancos de areia.

Certhiaxis

mustelinaCerthiaxis

cinnamomea

Figura 2. Distribuição de Certhiaxis cinnamomea e C mustelina (Fonte: Ridgely &

Tudor 1994). Os pontos vermelhos indicam a área de estudo.



AREA DE ESTUDO

A ilha da Paciência localiza-se no rio Solimões, a 3°15'S e 60°15'W, sendo a

maior ilha em frente à cidade de Iranduba e à entrada do lago Janauacá (Fig. 3). Possui

tamanho aproximado de 20x7 Km durante a seca e é sujeita a inundações sazonais com

amplitude média anual de inundação de lOm, ficando o solo completamente submerso

durante a cheia. Algumas áreas ao longo das margens do rio e da ilha são habitadas por

pessoas que desenvolvem pequenas plantações tanto para subsistência quanto para

comércio. A ilha possui diversos tipos de vegetação típica de várzea, desde bancos de

macrófitas flutuantes até floresta alta periodicamente alagada por água branca. Sua

avifauna é típica de áreas alagáveis amazônicas de várzea (M. Cohn-Haft, com. pess.).

Rio Negro

Sohm

Figura 3. Localização da área de estudo, incluindo a ilha da Paciência e margens

adjacentes do rio Solimões. (Fonte: Embrapa 2000).
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MÉTODOS

Classificação de Habitats

Os diferentes tipos de habitats disponíveis e potencialmente ocupados por C.

cinnamomea e C. mustelina foram categorizados combinando elementos de dois tipos

de classificações encontradas na literatura. A primeira, feita por omitólogos (Remsen &

Parker 1983), leva em consideração principalmente a fisionomia e estrutura da

vegetação, além do estágio sucessional (Fig. 4). A segunda classificação (Parolin et al.

2002) (Fig. 5) é baseada principalmente na composição florística, reconhecendo as

principais espécies dominantes, que geralmente formam bancos monoespecificos

distribuídos no ambiente de acordo com o tempo de inundação e o estágio sucessional

(Terborgh 1985, Junk & Piedade 1997).

t

1
Nfvel da água na cheta —

-  BANCO ARBUSTOS
DE AREIA

FLORESTADA FLUKtSIA
margem do rjo de Várzea

Figura 4. Perfil da várzea com diversos tipos de vegetação em diferentes estágios
i

sucessionais (modificado de Remsen & Parker 1983).
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Figura 5. Perfil da vegetação de várzea durante os períodos de vazante — seca (acim
a) e

enchente - cheia (abaixo) (m
odificado de Parolin et ai. 2002).

Através de observações pessoais na área de estudo e incorporando elementos das

luas classificações, foram
 então categorizados 7 tipos de habítats disponíveis nas

nargens da ilha da Paciência e do rio ao seu redor, em um
a ordem

 sucessional do perfil

Ia vegetação das m
argens, assim

 definidos:

1. M
em

beca {Paspalum repens): capim flutuante que durante a cheia form
a

grandes bancos em áreas com
 pouca ou nenhuma correnteza (Fig. 6). Durante a seca sua

iisponibilidade diminui, pois a maior parte é levada pela correnteza, sendo encontrado

jom
ente em

 lagos ou em
 grandes rem

ansos (Junk &
 Piedade 1997).
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Figura 6. Capim flutuante Membeca {Paspalum repens).

2. Canarana {Echinochloa polystachya): capim semi-aquático perene, fixo ao

substrato, que forma extensos campos nas margens do rio e dos lagos (Fig. 7). Possui

fase aquática, espalhando-se pela superfície da água, e fase terrestre, crescendo

verticalmente no solo durante a seca (Piedade 1993).

3. Murim {Paspalum fasciculatum): capim terrestre que se multiplica durante a

secei, ocupando barrancos e margens expostas dos rios e lagos de várzea (Fig. 8).

Quando o nível das águas sobe, seus talos ficam submersos e em dormência (Conserva

& Piedade 2001).

4. Flexal {Gynerium sagittatum): gramínea alta (até 3m de altura), forma densos

bancos terrestres que chegam a ter sua base alagada no pico da cheia (Fig. 9).
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Figura 7. Capim Canarana {Echinochloa polystachyà).
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Figura 8. Capim terrestre Murim {Paspalum fasciculatum).
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Figura 9, Flexal {Gynerium sagitattum).

5. Oranas {Alchornea castaneifolia e Salix martiana): arvoretas terrestres que

formam bancos monoespecífícos também conhecidos como oranais, chegam a ser

totalmente cobertas pela água no pico da cheia, reaparecendo na seca (Fig. 10). Esta

vegetação parece estruturalmente equivalente aos bancos de Tessaria do Peru (Remsen

&
 Parker 1983, Rosenberg 1990), que, aparentemente, não ocorre no médio Amazonas.

6. Imbaúba {Cecropia latiloba): árvore de aproximadamente 20m que forma

grandes bancos monoespecíficos, ficando parcialmente alagada durante a cheia (Fig.

11). Outras espécies de plantas, inclusive capins, também podem estar associadas às

matas dominadas por imbaúbas, formando então u
m
a
 estrutura equivalente à "floresta

da margem do rio", da classificação de Remsen &
 Parker (1983).

7. Mata de várzea: categoria formada por faixa de árvores mais altas

(aproximadamente 20m ou mais) próximas à beira sazonalmente inundada, inclui

espécies típicas da floresta de várzea, como Pseudobombax munguba e Piranhea

trifoliata (Fig. 12).
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Figura 10. Oranas expostas durante a seca.

Figura 11. Imbaúbas (Cecropia latilobá).
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Figura 12. Mata de várzea alagada durante a cheia.

8. Outros: e
m
 alguns casos não foi possível classificar o habitat e

m
 nenhuma

das categorias, como é o caso de outros tipos mais escassos de vegetação, e habitais

associados ou criados por influência do homem, como vilarejos e hortas. Desta forma,

os habitais que não puderam ser incluídos e
m
 nenhuma das categorias descritas foram

aglutinados c
o
m
o
 "outros".



Desenho Amostrai

O trabalho de campo foi feito por um período de 8 meses, de junho de 2002 a

janeiro de 2003 (envolvendo o pico da cheia e o pico da seca), durante 6 dias por mês

(Fig. 13). Nos meses de outubro e dezembro não houve coleta de dados. Os transectos

incluíram a amostragem de toda a extensão das duas margens da ilha, ou seja, tinham o

comprimento aproximado de 20 Km, e das duas margens do rio defronte à ilha do

mesmo tamanho (Fig. 14). A faixa amostrada tinha uma largura aproximada de 100 m da

beira e foi percorrida com bote de alumínio a motor (Fig. 14).

Horas no campo

Cotado rio (m)

FEV MAR ABR MAI JUN
2002

JUL AGO SEI OUT NOV DEZ JAN
2003

Meses

Figura 13. Esforço amostrai medido em horas no campo e cota do rio ao longo dos

meses do ano de coleta.
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margem

esquerda

Iranduba

Paciência

Transecto

Lago
Janauacá

20Km

Rio Sollmões

margem

direita

área amostrada

nos transectos

Figura 14. Área das margens do rio e da ilha amostradas nos transectos. Cada transecto

(cinza) incluía uma largura aproximada de lOOm da beira.

Cada transecto foi percorrido duas vezes por mês, tendo sido as aves observadas

pela manhã e no final da tarde. Os dados foram coletados com três diferentes métodos,

de acordo com os seguintes aspectos:

1. Mapeamento dos territórios das espécies

Ao percorrer os transectos logo no início da manhã (6.00 às 9.00h) foi feito um

mapeamento passivo (método conhecido como "spot mapping ) dos indivíduos

encontrados visualmente ou por meio de vocalização, a uma distancia de até lOOm dos

transectos. Neste método cada indivíduo encontrado foi registrado em um mapa da área

de estudo juntamente com sua localização geográfica por GPS, e a categoria de habitat

(vegetação) onde o indivíduo estava pousado.
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Ao final do trabalho de campo pretendia-se gerar um mapa da área de estudo

com registros georeferenciados dos indivíduos das duas espécies e, como a vegetação ao

longo do transecto também foi mapeada de acordo com as categorias de habitats, seria

possível calcular e comparar a proporção de cada tipo de vegetação que compõe os

territórios, reconhecidos através dos agrupamentos de pontos. No entanto, não foi

possível analisar estatisticamente os dados provenientes do mapeamento, por não ter

sido possível reconhecer e separar territórios (que seriam as unidades amostrais) pelos

agrupamentos de pontos. Também não foi possível analisar estatisticamente dados dos

registros individuais por certamente conterem pseudo-repetição, uma vez que o mesmo

indivíduo pode ter sido amostrado mais de uma vez ao longo dos transectos nos

diferentes meses de coleta de dados no campo (informações mais detalhadas - ver

Discussão: Problemas e futuras direções).

2. Amostragem por habitat (plavback)

Para determinar a ocorrência das espécies em função do tipo de habitat, foram

definidos vários pontos independentes, distribuídos nas margens da ilha da Paciência e

nas margens adjacentes do rio Solimões, onde cada ponto incluía uma área considerável

(aproximadamente um hectare) de cada categoria de habitat.

Para amostrar a ocorrência de cada espécie em função do tipo de vegetação, foi

utilizada a técnica de "playback", que consiste em reproduzir, com o auxílio de um

gravador, o canto das duas espécies de aves em um determinado ponto de amostragem e

registrar se ocorre resposta, indicando a presença do indivíduo de uma das espécies.

Desta forma foi possível medir a freqüência de resposta de cada espécie em cada tipo de

habitat. Os pontos visitados se separavam por no mínimo 500 metros e eram visitados

no horário de 9:00 às 11:00 da manhã e no final da tarde. Os cantos foram reproduzidos

em ordem alternada nos pontos, e observações sobre o comportamento de resposta
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depois era reproduzido o canto da outra espécie. Este método também permite detectar a

presença de interações interespecíficas, como comportamento agonístico

(territorialidade interespecífica), ou seja, uma ave respondendo ao canto da outra.

3. Amostragem por ponto (círculosl

No final do período da coleta de dados no campo foi realizada uma terceira

metodologia, que consistia na amostragem de cada indivíduo encontrado e de uma área

de 5m de raio ao redor do seu poleiro. Esta amostragem foi realizada no mês de janeiro

de 2003, levando-se em consideração que os indivíduos pareciam apresentar territórios

fixos, independentemente da fase cheia ou seca, e foi feito apenas uma vez, para não

correr o risco de amostrar várias vezes o mesmo indivíduo. As margens foram

percorridas a pé (janeiro - época seca) e com o auxílio do bote, e em cada ponto onde

um indivíduo foi encontrado foram anotadas as seguintes informações: espécie, altura

da ave em relação à base do substrato (água ou solo), altura do topo da vegetação em

relação a sua base, estimativa da proporção de cada categoria de habitat dentro do

círculo de 5 m de raio, e número de troncos dentro de cada círculo (Fig. 15).

círculo com 5m
de raio do ponto
(poleiro)

Habitai 2

o poleiro

Habitat 1

Ilha da

Paciência

Figura 15. Esquema da amostragem por ponto (círculos) contendo um exemplo da

estimativa da proporção de cada categoria de habitat em um raio de 5m do poleiro.
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Análise dos dados

O programa utilizado para análises estatísticas foi o Systat 9.0 para Windows

(1998). Nos testes estatísticos, valores de p<0,05 foram considerados significativos.

Diferentes análises foram realizadas de acordo com os três tipos de metodologia. O

método de mapeamento dos territórios apresenta somente dados descritivos devido a

problemas na metodologia (ver discussão) que impediram a análise estatística dos

resultados. Para testar se as espécies apresentam freqüências de resposta a playback

diferentes entre as categorias de habitats foi utilizado um Teste G. Na amostragem por

círculos foi utilizado o teste T para determinar se existe diferença significativa na altura

do poleiro e altura da vegetação entre as duas espécies de aves, e também uma regressão

para avaliar o efeito da altura da vegetação na altura relativa do poleiro. Para testar

diferenças na proporção de cada categoria de habitat que compuseram o círculo de cada

espécie foi utilizada uma análise de variância (ANOVA). Para determinar se existe

diferença no número de troncos lenhosos dentro dos círculos das duas espécies foi

utilizado um teste T.
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1. Mapeamento dos territórios das espécies

Esta seção apresenta somente dados descritivos devido a problemas na

metodologia (ver discussão) que impediram a análise estatística dos resultados. A maior

parte dos registros inclui mais de um indivíduo por registro, pois foram constituídos de

casais e até mesmo grupos familiares (pais e até 3 filhotes). Ao final do trabalho de

mapeamento (junho, julho, agosto, setembro e novembro) foram feitos 136 registros das

duas espécies, em um total de 97 registros de um número máximo de 219 indivíduos de

C. cinnamomea^ uma vez que o mesmo indivíduo pode ter sido registrado mais de uma

vez, e 39 registros (< 56 indivíduos) de C mustelina. Desta forma, C cimamomea é

mais comum e ocorre em maior densidade (média de 2,26 ± 1,5 indivíduos por registro)

ao longo dos transectos do que C. mustelina (média de 1,44 ± 0,64). Ambas as espécies

foram registradas nas margens da ilha e nas margens adjacentes ao rio (Fig.l6).

Em relação ao total de indivíduos por espécie, 95% dos indivíduos de C.

cinncanomea foram registrados nos capins membeca, canarana e murim, enquanto a

maior parte dos indivíduos de C. mustelina foi registrada em imbaúba e mata de várzea,

embora indivíduos da espécie também estivessem presentes nos capins (Fig. 17).

A categoria "Outros" incluiu o registro de 2 casais de C. cinnamomea, o

primeiro se deslocando na beira de um barranco de um vilarejo e o outro em um banco

de arroz {Oryza sp), outra espécie de gramínea parecida com canarana.

RESULTADOS
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Iranduba

Figura 16. Registros do mapeamento de C. cinnamomea (pontos amarelos) e C

mustelina (pontos vermelhos) durante a seca (A) e cheia (B). Alguns pontos estão

sobrepostos. Fonte: PDBFF/INPA.
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Figura 17. Porcentagem do número de indivíduos das duas espécies registrados ao longo

do mapeamento nas diferentes categorias de habitai.

As duas espécies ocorreram em habitats tanto das margens da ilha quanto fora

dela, nas margens do rio. Entretanto, em quase todos os ambientes, cada espécie ocorreu

em maiores proporções em ilhas do que nos mesmos habitats na margem do rio (Fig.

18). Somente C chmamomea ocorreu em flexal de ilha e orana de rio. Certhiaxis

mustelina foi registrado somente nos capins canarana e murim de ilha, estando ausente

destes habitats na beira do rio (Fig. 18).



□ C. cinnamomea

■ C. mustelina

MembecalCanaranal Murim Flexal Orana Imbaúba Mata de Outros
varzea

Categorias de habitat em ilha (1) e rio (R)

Fig. 18. Porcentagem do número de indivíduos das duas espécies registrados nas

diferentes categorias de habitat em ilha (I) e rio (R). "Outros" - ver texto.

Dos ambientes onde ocorre C. cinnantofnsa^ membeca e canarana são os únicos

onde há registros ao longo de todos os meses de coleta. No entanto, há uma diminuição

na freqüência nesses capins com o avanço da seca, ao mesmo tempo que os indivíduos

começaram a ser detectados em capim murim, que surge com a seca, em setembro (Fig.

19A, B e C). Já em imbaúba houve registros até agosto, final da cheia (Fig. 19F). Flexal

e orana tiveram registros somente durante um mês e em baixas proporções e não houve

registros de C. cinnamomea em mata de várzea (Fig. 19D, E e G).

Certhiaxis mustelina não foi registrado com regularidade nos capins membeca,

canarana e murim, mas esteve sempre presente em imbaúba e em mata de várzea, que

teve um pequeno aumento no número de registros com o avanço da seca (Fig. 19). Não

houve registros de C. mustelina em flexal e orana.
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□ C. cinnamomea

m C. mustelina

Meses de coleta

CANARANA

Meses de coletaMeses de coleta

JUL AGO SET
Meses de coleta

IMBAÚBA

JUL AGO SET

Meses de coleta

MATA DE VÁRZEA

JUL AGO SET
Meses de coleta

JUL AGO SET
Meses de coleta

Figura 19. Porcentagem do número de indivíduos das duas espécies registrados nas

diferentes categorias de habitat ao longo dos meses de coleta.
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2. Amostragem por habitat (playback)

Os playbacks foram realizados nos meses de julho, agosto, setembro e novembro

de 2002. Nem todos os habitats foram amostrados com o mesmo esforço devido a

mudanças em sua disponibilidade ao longo dos meses de coleta.

O número de indivíduos que respondeu a cada playback nas diferentes categorias

de habitat variou entre 1 e 2 para C. mustelina e 1 e 4 para C. cinnamomea. Em cada

ponto onde houve resposta a playback, C cinnamomea teve uma média de número de

indivíduos igual ou superior à de C mustelina (Tab. I). A exceção foi em mata de

várzea, onde C. cinnamomea nunca respondeu a playbacks. Certhiaxis mustelina não

respondeu em capim murim, flexais e bancos de orana (Tab I).

Tabela I. Média do número de indivíduos por espécie que responderam a playback nas

diferentes categorias de habitat.

Habitat C cinnamomea C mustelina

Membeca (n=l 1) 2,2 ± 0,9 (n=10) 1,0 ± 0,0 (n=5)

Canarana (n=16) 2,0 ±0,9 (n=13) 2,0 ±0,0 (n=l)

Murim (n=4) 1,7 ±0,5 (n=3) 0

Flexal (n=10) l,5±0,5(n=2) 0

Orana (n=6) 1,0 ± 0,0 (n=2) 0

Imbaúba (n=14) 2,0 ±0,0 (n=l) 1,5 ± 0,5 (n=2)

Mata de várzea (n=12) 0 1,8 ± 0,4 (n=4)

Nenhuma das espécies respondeu ao canto da outra, somente em uma ocasião C

cinnamomea se aproximou durante a reprodução do canto de C mustelina, porém não

defendeu o território por meio do canto, o que sugere que não há territorialidade



interespecífica. Assim como no mapeamento de indivíduos, ambas as espécies

responderam a playback em proporções significativamente diferentes nas diversas

categorias de habitat (Fig. 20). C. cinnamomea respondeu proporcionalmente mais a

playback em capins e vegetação arbustiva do que C. mustelwa, com respostas

predominando em mata de imbaúba e várzea alta. No entanto, ambas as espécies

parecem ocorrer juntas nos capins membeca e canarana e nas imbaúbas, embora com

freqüências diferentes (Fig. 20).

I EI C. cmnamomea
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Membeca Canarana Murim(n=4) Flexal Grana (n=6) Imbaüba Mata de
ín=11) (n=16) (n=10) ín=14) várzea

(n=12)

Categorias de habitat

Figura 20. Porcentagem de resposta (%) de C. cinnamomea (Teste G, p<0,05) e C

musíelina (Teste O, p<0,05) por habitat.

Considerando-se habitats em ilha e rio separadamente, C. musíelina apresentou

resposta em imbaúba e mata de várzea tanto de ilha quanto das margens adjacentes do



rio, inclusive com freqüências maiores nos habitats localizados nas margens do rio (Fig.

21). Certhiaxis chmamomea só respondeu em membeca, oranas e flexais de ilha, e

também teve maior proporção de resposta em canarana de ilha; porém, houve maior

proporção de resposta em murim e imbaúbas da beira do rio (Fig. 21).

m C. anuamomea

■ C. musíeíína

n=10 n=1 n=l2 n=4 n=3 n^l n«10 n=5 n=l n=10 n=4 n=8 n=4

Membeca Canarana Murim (n=4) riexal OrQnQ(n=6) Imbaúba Mata d©
(n=11) (n=16) {n=10) (n=14) várzea

(n=12)
Categorias de habitat em ilha (I) e rio (R)

Figura 21. Freqüência de resposta (%) de C cUmamomea e C musíelina nas diferentes

categorias de habitat em ilha e rio. Flexais só foram encontrados e amostrados na ilha.

Analisando-se as porcentagens de resposta ao longo dos meses de coleta é

possível observar que C mustelina apresentou resposta a playback em membeca,

canarana e imbaúba somente no mês de julho (pico da cheia) (Fig. 22). O mesmo



aconteceu com C. cmnamomea em flexal, com resposta somente no pico da cheia (Fig.

□ C.

■ C. njuafeJii/»
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varzea
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Figura 22. Freqüência de resposta de C cinnamomea e C mnstelina nas diferentes

categorias de habitat ao longo dos meses do ano. Nos meses que não aparecem nos

gráficos não foram realizados playbacks, devido a não disponibilidade do habitat.
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3. Amostragem por ponto (círculos)

No mês de janeiro de 2003 foram amostrados de forma passiva (sem uso de

playback) ao longo dos 4 transectos 25 círculos, ou seja, 25 indivíduos das duas

espécies, sendo 17 indivíduos de C cimamomea e 8 de C mustelina. Com a coleta de

dados dos círculos, foi possível analisar outras características do habitat das duas

espécies e compará-los estatisticamente.

Certhiaxis mustelina pousou em média significativamente mais alto (diferença

de aproximadamente l,5m) que C. cinnamomea, que pousou na maioria das vezes nos

primeiros 2 metros do chão (água ou solo) (Tab. 11). Certhiaxis mustelina também

pousou em vegetação significativamente mais alta e com maior variação de tamanho do

que C. cinnamomea, cuja posição do poleiro mostrou-se significativamente relacionada

à altura da vegetação sendo mais próxima do topo (Tab. ü). Desta forma, a altura do

poleiro de C. cinnamomea tendeu a acompanhar a altura da vegetação, enquanto C.

/  mustelina pousou independentemente da altura da vegetação (Fig 23).

Tabela II. Média, desvio padrão e intervalo de altura do poleiro, altura da vegetação e

altura do poleiro em relação à altura da vegetação.

Espécie Altura do

poleiro (m)*
Altura da

vegetação (m)*
Altura relativa *

C cinnamomea 1,2 ± 0,7 (0,2-2,2) 1,5 ± 0,8 (0,4-2,2) 0,8 ± 0,2

C mustelina (n=8) 2,7 ±0,7 (1,7-3,5) 8,4 ±3,9 (1,7-15,0) 0,4 ±0,3

* Teste T, p<0,05.
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Figura 23. Altura do poleiro e altura da vegetação de C. cimamomea e C. mustelina.

Comparando-se a cobertura vegetal dentro dos círculos (Fig. 24), observou-se

que, em média, canarana ocupou as maiores proporções nos círculos das duas espécies.

Capins, de modo geral, dominaram as áreas amostradas onde os indivíduos foram

encontrados, constituindo em média 95% de cada circulo de C cinnamomea e 48% de

cada circulo de C. mustelina. No entanto, existem diferenças significativas na

proporção de canarana, murim, imbaúba e mata de várzea entre os círculos das duas
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espécies, com maior proporção de imbaúba e mata de várzea (40%) para C. mustelina

(Fig. 24). Também houve uma diferença significativa (teste T, p<0,05) no número de

troncos lenhosos dentro dos círculos de Ceríhiaxis mustelina, com um valor médio de

18,9±7,5 (9-28) troncos enquanto C citmamomea apresentou um valor médio inferior,

de apenas 1,8±4,3 troncos (0-16), muitas vezes não apresentando nenhum tronco.

C&rthiaxis oinnamomoa

3%-i

72%

Ceríhiaxis musteiina

9% 2%

21%

■ Membeca

□ Canarana *

E3 Mirim *

ES Oranas/arbLi9tos

□ Imbaúba*

■ Árvores altas *
qS/cobertura

40%

19%
3%

Figura 24. Proporção média de habitais que compõem os círculos das duas espécies ( s/

cobertura" Indica ausência de vegetação, terra ou agua exposta). *Anova. p<0,05.
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4. Outros aspectos ̂  biologia das espécies

Nídificação

Durante os meses de trabalho de campo foi possível registrar ao acaso

comportamentos de nidificação das duas espécies de aves, inclusive os primeiros ninhos

de C mustelina descritos na literatura. Nos meses de junho e julho, pico da cheia, foram

encontrados dois ninhos de C mustelina. O primeiro ninho estava na margem esquerda

do rio Solimões, em um lago perto da cidade de Iranduba. Localizava-se em galhos

secos de um arbusto no meio de imbaúbas alagadas, a uma altura de aproximadamente

2m da água (Fig. 25A). O outro ninho estava na margem norte da ilha, na beira de um

lago, em uma munguba {Pseudobombax mungubd) alagada, a uma altura aproximada de

1,5m acima da água, junto a uma casa de cabas (Hymenoptera) (Fig. 25B).

V
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Figura 25. Ninhos ativos de C mustelina encontrados na margem do rio próximo á

cidade (A) e na margem de um lago da ilha (B) durante a cheia.

No início do mês de novembro foram registrados 2 casais de C. cinnamomea

recolhendo galhos finos no chão e voando para moitas de canarana terrestre na beira de
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lagos no interior da ilha. No mês de janeiro, durante a realização do método de

amostragem por círculos, foram encontrados 2 ninhos de C cinnamomea, também nas

margens da ilha da Paciência. O primeiro estava em uma moita de capim canarana

terrestre com algumas ciperáceas, na beira de um lago. O ninho estava a uma altura de

lOcm do solo e a uma distância de 2m da margem do lago (Fig. 26). Um dos indivíduos

do casal estava no ninho ainda em construção. O segundo ninho foi encontrado na

mesma trilha na beira do lago, porém em um grande campo de canarana terrestre alta

(l,70m), a uma altura de 20cm do solo e distante lOm da água (Fig. 27). Em ambos os

casos, a identificação dos ninhos foi possível devido à presença do casal no local e sua

vocalização de defesa do território. Os ninhos ainda estavam em construção e não havia

indícios de ovos ou filhotes.

à

Figura 26. Ninho de C. cinnamomea em construção próximo à margem de lago na ilha.
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Figura 27. Ninho de C. cimamomea em canarana terrestre próximo à beira do lago na

ilha.
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DISCUSSÃO

Como os objetivos do trabalho são determinar o que poderia levar C mustelina a

ser considerada especialista em ilhas e esclarecer como C. cinnamomea e C. mustelina

coexistem na ilha da Paciência, estes tópicos serão então abordados a seguir na mesma

seqüência.

Especialização em ilhas

Com o mapeamento dos indivíduos no campo, primeiramente é possível

constatar que ambas as espécies estão presentes tanto nas margens da ilha quanto nas

margens adjacentes do rio. No entanto, Rosenberg (1990) afirma que, dentre outras

espécies, C. mustelina é uma especialista em ilhas fluviais amazônicas no Peru. Ele

também encontrou C mustelina fora de ilha, mas em freqüências muito baixas (menos

de 15%).

Existem várias possíveis explicações para esta diferença. Supondo que não seja

resultado de problemas de amostragem, a diferença pode se dever a uma variação

geográfica na preferência de habitat por C mustelina nos dois locais. Isto parece pouco

provável, porém, uma vez que a distribuição da espécie é contínua entre os dois pontos,

sem barreiras conhecidas.

O mais provável é que existam diferenças entre os ambientes estudados como

um todo, ou seja, que as margens do rio na região da ilha da Paciência possuam

diferentes tipos de habitat em relação às margens do rio no Peru. Até mesmo a

disponibilidade dos habitats também pode ser diferente, afetada pela maior largura do

rio na região da Paciência. Ambientes cuja formação depende da forte ação do rio, de

constante erosão e deposição de sedimentos, podem ter maior disponibilidade onde o rio

é mais largo e sofre maior influência deste processo.
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Desta forma, talvez o fator mais importante que influencia na distribuição das

espécies ditas "especialistas em ilhas" não sejam as ilhas fluviais em si, mais sim a

maior disponibilidade nestes locais dos habitats que algumas destas espécies ocupam.

Rosenberg (1990) mesmo já sugere em seu trabalho que aves especialistas em ilhas

podem estar na verdade ligadas ao habitat especifico que elas selecionam e que é mais

comum em ilhas fluviais e, caso este habitat esteja disponível fora da ilha, é possível

também encontrar estas aves nestes locais. Remsen & Parker (1983) afirmam que tanto

C cinnamomea quanto C mustelina teriam preferência por habitats adjacentes à beira

da água, vegetação aquática emergente, moitas de capim e vegetação flutuante, arbustos

e pequenas árvores que crescem adjacentes ou dentro de água lenta ou parada. Como em

geral as ilhas sofrem alterações constantes com a dinâmica de erosão e deposição de

sedimentos, em muitos casos, elas contêm uma maior disponibilidade de áreas alagáveis

mais baixas em relação às margens dos rios, o que corresponde a uma maior variação de

habitats em diferentes estágios sucessionais e que podem ser ocupados por estas aves.

A disponibilidade dos habitats nas margens do rio também pode ser afetada pela

maior ocupação humana nas suas margens, que leva a remoção ou alteração de grande

parte da vegetação original (Junk et al. 2000). A ilha da Paciência, durante a cheia, fica

completamente alagada, e por isso sua ocupação pelo homem é bem menor do que nas

margens adjacentes do rio, onde é possível encontrar grandes vilas e até cidades

(Iranduba). Com isso, em tese, há maior manutenção da vegetação original em ilhas do

que nas margens do rio.

Somando-se a estes fatores o fato de que C. mustelinci é menos comum do que C.

cinnamomea, fica mais fácil entender como C. mustelina tenha sido considerada

exclusiva de ilhas fluviais nas áreas estudadas no Peru, embora também ocorra nas

margens adjacentes do rio.
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Além disso, ambas as espécies tiveram maiores freqüências nos habitats de

estágio sucessional mais recente de ilha, o que pode estar relacionado com a maior

disponibilidade destes habitats nas margens da ilha, principalmente em pequenos lagos

próximos à margem, onde a correnteza é menor ou ausente. Isso também significa que a

dada ilha em si não constitui um mecanismo de separação de nicho entre as duas

espécies.

Divisão de nicho

Nos três métodos de amostragem foi possível detectar que há uma diferença

significativa no uso de habitat pelas duas espécies. Desta forma, apesar de serem

localmente sintópicas e, de acordo com Remsen & Parker (1983), terem o mesmo tipo

de habitat, cada espécie aparentemente ocupa faixas diferentes do perfil de vegetação de

várzea, embora apresentem uma sobreposição em determinado ponto desse perfil

(Figura 28). Certhiaxis cimamomea parece estar mais ligado aos habitats de estágio

sucessional mais recente, principalmente os capins flutuantes e terrestres (Figs. 29 e 30),

e tende a ignorar vegetação arbustiva e arbórea, enquanto que C mustelina também usa

os capins, só que sempre associados a habitats de estágio sucessional mais avançado,

como imbaúbas e árvores altas (mata de várzea) (Fig. 31). Este resultado parece

concordar com o encontrado por Petermann (1997), que sugeriu que elas ocupavam

habitats diferentes na ilha da Marchantaria, porém com C. cimamomea presente em

vegetação flutuante e C mustelina como exclusiva de arbustos à beira d'água.

Na amostragem por círculos, mais uma vez foi observado que C. mustelina

ocupa vegetação mais alta, mas com grande variação, enquanto C. cinnamomea ocupa

vegetação mais baixa, o que reflete a relação com o estágio sucessional de várzea.

Porém, apesar de C. mustelina ser encontrado em vegetação com até 15m de altura, o
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estrato onde os indivíduos são encontrados na vegetação fica bem abaixo disso, o que

não ocorre com C cimamomea, cuja altura de pouso está diretamente relacionada com

a altura da vegetação. O maior número de troncos nos círculos de C. mustelina também

indica sua preferência por áreas que tenham também vegetação lenhosa, enquanto a

ausência de troncos na maioria dos círculos de C. cinnamomea caracteriza seu habitat

como mais aberto e de estágio sucessional mais recente.

Certhiaxis mustelina

Certhiaxis cinnamomea

Stiae

Figura 28. Esquema mostrando a distribuição espacial das espécies ao longo do perfil da

vegetação de várzea.
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Figura 29. Habitat característico de C. cinnamomea durante a cheia, dominado por

canarana e membeca.

»

Figura 30. Habitat característico de C cinnamomea durante a seca, dominado por

ff

murim.



Figura 31. Habitat característico de C mustelina na cheia, com banco de capim

membeca flutuante na frente, seguido de murim e imbaúbas nas porções mais elevadas.

Desta forma, há uma sobreposição em parte do habitat ocupado pelas duas

espécies, pois os capins são importantes para ambas, mas há também uma separação

justamente pelo fato de que o habitat ocupado por C cinnamomea é basicamente

composto somente pelos capins, enquanto C mustelina precisa também de vegetação

arbórea associada. Nesse caso, a estrutura da vegetação é o fator determinante para a

separação de habitat entre as duas espécies do estudo, assim como para a seleção de

habitats por aves em geral, como tem sido descrito por muitos autores (Svãrdson 1949,

Orians 1969, Terborgh 1985). No entanto, de acordo com Pianka (1982) a sobreposição

do tipo que ocorre entre elas nos capins é possível em habitats insaturados, sem

limitação de recursos, onde a competição é reduzida. Áreas alagáveis, como a várzea

amazônica, podem ser um exemplo desse tipo de habitat insaturado, devido à dinâmica
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de alagação e seca ao longo do ano. Além disso, o menor número de indivíduos de C.

mustelina em relação a C. cimcanomea também pode estar contribuindo para a

coexistência entre elas na área de estudo.

A territorialidade interespecifica também é freqüentemente citada na literatura

como um fator de restrição do uso de habitat (Svàrdson 1949, Orians 1969, Terborgh

1985, Sherry & Holmes 1988, 1989). Neste sentido, a territorialidade interespecifica é

um importante mecanismo de seleção de habitat entre aves fortemente aparentadas

(geralmente congêneres) ou ecologicamente equivalentes, e resulta da competição entre

espécies principalmente se elas utilizam o mesmo recurso (Robinson & Terborgh 1995).

Porém, entre as espécies do estudo, não foi observado comportamento que indicasse

territorialidade interespecífíca, que seria detectável com a técnica de playback. Muitas

vezes, indivíduos de ambas as espécies respondiam à gravação de sua própria voz

pousados na mesma árvore, sem que houvesse qualquer separação espacial aparente

entre eles, o que é confirmado pelas observações de Hilty e Brown (1986), que afirmam

que, apesar das espécies ocorrerem juntas, não há comportamento territorial entre elas.

No entanto, a territorialidade intra-especifica, principalmente para C cinnamomea, é um

importante fator que determina a distribuição espacial, devido ao grande número de

indivíduos no ambiente.

Aparentemente não há efeito da inundação (seca/cheia) induzindo uma possível

divisão de nicho entre as duas espécies. Alguns habitats apresentam freqüências

diferentes para as duas espécies ao longo dos meses de coleta principalmente devido a

sua disponibilidade, afetada principalmente pelo período de inundação.

Outra característica da biologia das espécies que ajuda a entender seu

comportamento no ambiente é a nidificação. Certhiaxis mustelina foi observado

nidificando durante o pico da cheia (junho e julho), construindo ninhos em vegetação
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arbustiva e arbórea, mas sempre próximo à água. Por outro lado, C cinnamomea

nidificou no final da seca (novembro-janeiro) e no meio do capim terrestre, mas também

próximo à água. Hilty e Brown (1986) descrevem outras duas épocas de reprodução

para C. cinnamomea^ de julho a agosto e de abril a setembro na Venezuela, que podem

estar relacionadas com diferenças nos habitats ou nos picos de cheias e secas. Sobre a

nidificação de C mustelina ainda não havia descrição na literatura.

Certamente há uma necessidade da presença de árvores no habitat de C.

mustelina, o que não ocorre com C cinnamomea, uma vez que os ninhos de C

mustelina foram encontrados em árvores e os de C. cinnamomea em capim próximo ao

chão. Portanto, embora as duas espécies compartilhem o capim para outras atividades

(forrageamento, canto), há uma distinção no local e na época de nidificação, que pode

inclusive estar mantendo as diferenças no uso de habitat entre as duas espécies. Porém,

outros aspectos que não foram estudados como forrageamento, comportamento

reprodutivo e dieta, também poderiam explicar porquê existem essas diferenças, mas

teriam que ser avaliados em estudos futuros.

Problemas e futuras direções

Infelizmente a metodologia de mapeamento das espécies não rendeu o resultado

esperado. Primeiramente, não foi possível delimitar e distinguir a unidade amostrai

previamente estabelecida, que seriam os territórios das espécies. A delimitação seria

feita pelo reconhecimento de agrupamentos de pontos (registros) separados por

evidência de canto simultâneo. No entanto, este método não fimcionou, pois tanto

macho quanto femea cantam simultaneamente, impossibilitando a distinção entre cantos

de machos representando territórios distintos versus casais dentro do mesmo território.

Para solucionar este problema pode ser usada a técnica de playback, forçando os
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indivíduos até os limites dos territórios. Entretanto, num ambiente denso e às vezes

impenetrável como a vegetação de várzea, tal metodologia é muito difícil, senão

impossível de se aplicar.

Além disso, a análise do mapeamento sofreu dificuldades no uso das imagens de

satélite. A pouca resolução impossibilitou distinguir entre pontos próximos. Também

não foi possível obter uma imagem de satélite do ano de coleta para plotagem dos

dados, que poderia evidenciar diferenças no tipo de vegetação devido á dinâmica dos

ambientes fluviais ao longo do tempo. A pouca resolução das imagens também não

permitia reconhecer e separar os diferentes tipos de habitats da várzea. Com a imagem

de satélite atualizada e com alta resolução seria possível calcular a proporção de cada

categoria de habitat dentro de uma área predeterminada, em tomo de cada ponto

registrado, com a análise no SIG.

Embora durante mapeamento tenha sido registrado qualitativamente o tipo de

vegetação (habitat) onde cada indivíduo foi encontrado, o aproveitamento desses dados

pode gerar resultados grosseiros, uma vez que esse tipo alternativo de abordagem só

leva em consideração a vegetação dominante onde o indivíduo estava pousado. Desta

forma, o melhor tipo de abordagem para caracterização dos habitats das duas espécies e

que produziu maior número de informações foi a utilização do método dos círculos, que

caracteriza melhor a área ao redor de cada indivíduo.

Para estudos futuros seria importante avaliar outros aspectos da biologia das

duas espécies, como dieta, método de forrageamento e comportamento reprodutivo, pois

com estas informações seria possível entender melhor como e por quê existem

diferenças no uso de habitat entre elas. Identificando-se cada indivíduo e território seria

importante realizar um acompanhamento ao longo de um ano inteiro, a fim de obter

também mais informações sobre a nidificação das espécies e sobre os ajustes no
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território em função da disponibilidade de recursos. Um estudo comparativo com a

região do Peru estudada por Rosenberg também poderia esclarecer dúvidas sobre

variações geográficas no uso de habitat das duas espécies. Aumentar a área de

amostragem observando também o interior das ilhas e das margens do rio, bem como

avaliar o efeito da atividade antrópica através de marcação de indivíduos e

acompanhamento ao longo do ano também seriam alternativas de estudo interessantes,

uma vez que a vegetação natural de várzea é em parte substituída durante a seca para

plantação de roçados. Este tipo de trabalho poderia gerar mais informações para

subsidiar estratégias de conservação de aves em áreas de várzea.
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CONCLUSÕES

Não foram detectadas evidências de que C. mustelina seja exclusiva de ilhas

fluviais. Provavelmente o fator que tem maior influência no seu uso de habitat não é

estar em ilhas ou não, mas sim o tipo de habitat que ela utiliza, o qual pode ter maior

disponibilidade em ilhas. A localização dos habitats nas margens do rio ou da ilha e o

período de inundação (seca ou cheia) influenciaram no uso de habitat para cada espécie.

Isto se explica mais provavelmente pelo fato de que os habitats sofrem mudanças na sua

disponibilidade nas margens da ilha e do rio e ao longo do ano.

Embora as duas espécies possam ocorrer juntas e aparentemente explorando o

mesmo tipo ambiente, existem diferenças significativas no uso de habitat entre C.

cinnamomea e C. mustelina. Certhiaxis cinnamomea ocupa basicamente habitats de

estágio sucessional mais recente, como os capins flutuantes (membeca e canarana) e

terrestres (canarana e murim), sempre próximos à água. Certhiaxis mustelina também

ocorre em capins flutuantes e terrestres, mas sempre associados à vegetação mais

arbórea (imbaúbas e mata de várzea). Essa diferença pode ser explicada pela preferência

de cada espécie em local para nidificação, ou pode envolver outros aspectos de seu uso

de recurso, como comportamento de forrageio ou disponibilidade de alimento, por

exemplo. Porém, essas outras possibilidades merecem estudos íiituros.
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