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RESUMO 

 

A qualidade do habitat - disponibilidade de recursos e cobertura vegetal - afeta a 

condição corporal das aves, e quando alterada, pode levar ao declínio populacional e 

até extinções. Assim, avaliamos a condição corporal e abundância da cocoruta 

(Elaenia ridleyana) e do sebito (Vireo gracilirostris) em duas áreas (antropizada e 

conservada) da ilha principal do arquipélago de Fernando de Noronha.  Nós medimos 

a condição corporal (peso, gordura, desgaste de penas, ectoparasitas, placa de 

incubação e protuberância cloacal) de 45 cocoruta e 52 sebitos, disponibilidade de 

recursos alimentares (10 pontos de amostra de armadilha de malaise e 20 de guarda-

chuva entomológico). Observamos que as penas foram mais desgastadas em área 

antrópica para cocoruta (X2 = 15.26; p = 0.009) e sebito (X2 = 13.10; p = 0.0042) e um 

maior número de indivíduos de cocoruta com placas de incubação na área 

preservada. A abundância de cocoruta e sebito foi maior na área conservada (GLMM 

Chi2 = 9.91, p = 0.001, GLMM Chi2 = 56.61, p <0.000, respectivamente), sendo 

associada à cobertura vegetal. O processo de antropização, com menor 

disponibilidade de recursos alimentares e cobertura vegetal na área antrópica, pode 

levar a alterações na condição corporal da cocoruta e sebito. Nossas descobertas 

podem ajudar com ações de conservação e gerenciamento, fornecendo informações 

ecológicas de espécies endêmicas e ameaçadas expostas à alteração do habitat. 

 

Palavras chave: Qualidade do habitat. Elaenia ridleyana. Vireo gracilirostris. 

Antropização. Condição corporal. Abundância. Aves insulares. 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Habitat quality - resource availability and environmental conditions - affects body 

condition of birds, and when altered can lead to population decline and extinctions. 

Thus, we evaluated body condition and abundance of Noronha Elaenia (Elaenia 

ridleyana) and Noronha Vireo (Vireo gracilirostris) in anthropic and preserved areas in 

Fernando de Noronha, and sampled vegetation cover and food resource availability. 

We measured body condition (weight, fat, feather wear, ectoparasites, brood patch 

and cloacal protuberance) of 45 Noronha Elaenia and 52 Noronha Vireo, food resource 

availability (10 sample points of malaise trap and 20 of entomological umbrella) and 

vegetal cover (20 sample points). We observed that feathers were worn in anthropic 

area for Noronha Elaenia (X2 = 15.26; p = 0.009) and Noronha Vireo (X2 = 13.10; p = 

0.004) and a greater number of Noronha Elaenia individuals with brood patches in the 

preserved area. The abundance of Noronha Elaenia and Noronha Vireo was greater 

in preserved area (GLMM Chi2 = 9.91, p = 0.001, GLMM Chi2 = 56.61, p <0.000, 

respectively), being associated the vegetation cover. The anthropization process, with 

less food resource availability and vegetation cover in anthropic area may be leading 

to changes in body condition in Noronha Elaenia and Noronha Vireo. Our findings 

might assist with conservation and management actions, providing ecological 

information of endemic and threatened species exposed to habitat alteration. 

 

Keywords: Habitat quality. Elaenia ridleyana. Vireo gracilirostris. Anthropisation. Body 

condition. Abundance. Islands birds. 
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1 APRESENTAÇÃO 

O presente estudo avaliou a condição corporal e abundância de 

indivíduos das espécies de aves Elaenia ridleyana (Tiranídeo) e Vireo gracilirostris 

(Vireonídeo) em relação à qualidade do habitat – cobertura vegetal e disponibilidade 

de recurso alimentar – na ilha principal do arquipélago do arquipélago de Fernando 

de Noronha, Pernambuco, Brasil. O arquipélago tem um histórico marcante de 

ocupações humana e impacto na fauna e flora local. Estudos anteriores apontam uma 

preferência de E. ridleyana e V. gracilirostris por ambientes mais arborizados, 

sugerindo uma possível sensibilidade dessas aves à ocupação humana. A qualidade 

do habitat - capacidade de um ambiente em oferecer condições adequadas para a 

sobrevivência, sucesso reprodutivo e persistência das populações – pode ser avaliada 

medindo condições ambientais, medidas demográficas e de condição corporal. 

Ambientes com variações na disponibilidade de recursos e redução da cobertura 

vegetal podem alterar a condição corporal das aves, podendo levar ao declínio 

populacional e até extinções. Com esta base, o presente estudo avaliou a condição 

corporal e a abundância das duas espécies endêmicas de passeriformes em relação 

a disponibilidade de recurso alimentar e cobertura vegetal em áreas conservada e 

antropizada (vilas) em Fernando de Noronha. 

Essa dissertação é composta por uma revisão bibliográfica que objetiva 

situar o leitor no contexto do estudo, focando nos temas relacionados as aves e seus 

habitats, aos impactos antrópicos, a conservação de aves em ilhas oceânicas e mais 

especificamente sobre a conservação de aves de Fernando de Noronha, com 

apresentação das espécies estudadas. Seguidamente há um capítulo em formato de 

artigo, que descreve o estudo proposto; a sua base teórica e os métodos utilizados 

para testar se as diferentes características ambientais, influenciadas pela 

antropização, estão relacionadas a condição corporal e abundância das aves 

endêmicas de Fernando de Noronha. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

2.1 Aves e a qualidade dos habitats 

Aves, assim como diversas espécies animais, selecionam o ambiente 

onde vivem de forma não aleatória (Johnson, 2007). A presença de abrigos, 

disponibilidade de recursos alimentares e de locais adequados para a reprodução 
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podem levar ao uso desproporcional de um habitat (Fahrig, 2001; Luck, 2001). 

Indivíduos podem ocupar ou até selecionar habitats de baixa qualidade, no entanto, 

muitas aves parecem ser incapazes de se adaptar a esses ambientes (Pulliam, 2000). 

Como consequência dessa escolha, populações podem ser negativamente afetadas, 

ocorrendo em menor abundância e até mesmo sendo extintas localmente em habitats 

de baixa qualidade (Chace; Walsh, 2006; Clergeau et al., 2006; Hollander et al., 2011). 

As perturbações antrópicas, como a urbanização e a introdução de 

espécies, alteram a qualidade do habitat através da modificação da cobertura vegetal 

e disponibilidade de recursos, como alimento e sítios de nidificação (Orians; 

Wittenberger, 1991; Gonzalez-Abraham et al., 2007). Perturbações antrópicas são o 

principal fator na perda de biodiversidade e descaracterização dos ecossistemas 

naturais na atualidade (World Resources Institute et al., 1992). Sendo o 

desenvolvimento urbano a maior causa de ameaças as espécies, esgotando recursos 

e mudando significativamente a paisagem (Czech et al., 2000; McKinney, 2002; 

Gonzalez-Abraham et al., 2007). Afetando também o sucesso reprodutivo das aves, 

aumentando as taxas de predação e parasitismo em ninhos (Robison et al., 1995). A 

antropização também é responsável por outra grande problemática, a introdução de 

espécies exóticas, que alteram e podem invadir áreas modificando a composição e a 

ecologia das comunidades existentes e ameaçando a diversidade local, sendo 

considerada a segunda maior ameaça à biodiversidade, atrás somente da 

descaracterização do habitat (Mashhadi; Radosevich, 2004; Grice, 2006; Pimentel, 

2011). Além disso, alterações no ambiente podem interferir nas relações parasito-

hospedeiro, levando a maiores infestações em áreas alteradas (Erritzoe, 2003; 

Tolesano-Pascoli, 2005) ou, no caso de alterações climáticas e de disponibilidade de 

alimento, alterar a resposta imunológica. 

A qualidade do habitat está relacionada com a dinâmica de populações 

de aves de uma determinada localidade, sendo a preservação de habitats com alta 

qualidade fundamental para conservação das espécies. Entretanto, medir a qualidade 

de um habitat é complexo, utilizando-se diversas formas de avaliar essa qualidade. 

São mensuradas características do próprio ambiente como os recursos disponíveis 

(Penteriani et al., 2002), medidas demográficas como densidade, sobrevivência e 

sucesso reprodutivo (Van Horne; Horne, 1983; Smith; Nilsson, 1987; Johnson, 2007), 

medidas de distribuição como ocupação, padrão de chegada e partida (Hollander et 

al., 2011), risco de predação (Sergio; Newton, 2003), além de medidas de condição 
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corporal (Liker et al., 2008; Madliger et al., 2015). Nem sempre uma única medida, 

como densidade dos indivíduos, está relacionada positivamente com a qualidade do 

habitat (Van Horne; Horne, 1983). Dessa forma, é importante utilizar outros 

parâmetros, como a condição corporal das aves, para obter mais informações sobre 

a qualidade do habitat, ajudando a entender melhor os efeitos das perturbações 

antrópicas sobre os indivíduos (Van Horne; Horne, 1983; Johnson, 2007; Hollander et 

al., 2011). 

A qualidade do habitat também está relacionada a sua heterogeneidade, 

estando os indivíduos mais bem preparados aptos a ocupar os melhores habitats, e 

essas escolhas irão refletir em seu sucesso reprodutivo (Fretwell, 1972; Milligan; 

Dickinson, 2016). Quanto maior a área/habitat, maior será sua heterogeneidade 

estrutural e florística, resultando em uma maior diversidade (Mohd-Azlan et al., 2015). 

A estrutura do habitat é frequentemente usada como indicador de qualidade de habitat 

(Martin, 1998; Thogmartin, 1999; Warren; Anderson, 2005; Murray; Best, 2014). A 

estrutura da vegetação influencia o modo como os animais usam o ambiente, uma vez 

que eles têm exigências ecológicas específicas quando buscam recursos (Block; 

Brennan, 1993). A estrutura da vegetação fornece informações sobre a 

heterogeneidade dos habitats e consequentemente a disponibilidade de locais para 

nidificar, forragear, pernoitar e descansar (Deppe; Rotenberry, 2008; Augenfeld et al., 

2008). Assim, estudos focando na relação condição corporal e qualidade do habitat – 

que podem ser medidas através da disponibilidade de recurso e cobertura vegetal – 

podem fornecer informações relevantes para auxiliar ações de manejo e conservação, 

particularmente de espécies sensíveis as perturbações antrópicas. 

 

2.2 Impactos antrópicos e conservação de aves em ilhas oceânicas  

A ilhas oceânicas são ambientes desafiadores para a prevalência de 

comunidades da fauna e da flora. São ambientes isolados, com recursos reduzidos, 

expostos a condições climáticas oceânicas extremas e com alta vulnerabilidade a 

mudanças ambientais e gargalos genéticos (Ângelo, 1989; Frankham, 1997; Duvat et 

al., 2015). A limitação de área nesses ambientes faz com que  ilhas possuam cadeias 

tróficas menos complexas, com estrutura de comunidades relativamente constantes e 

menor diversidade quando comparadas a ambientes continentais (Dexter, 1978; Yu; 

Lei, 2001; Medina et al., 2011). O isolamento geográfico permite uma alta 

concentração de biotas endêmicas com capacidades de dispersão reduzidas, 
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novidades evolutivas e alterações reprodutivas (Gillespie et al., 2008). As espécies 

insulares tendem a ter distribuição geográfica limitada e populações naturalmente 

pequenas vulneráveis a extinção como resultado de eventos demográficos 

estocásticos (Gillespie et al., 2008).  Além disso, os elevados índices de competição 

e alteração do habitat, devido a mudanças geológicas e climáticas, aumentam a 

vulnerabilidade dessas espécies, desempenhado um papel fundamental na formação 

dessa biota (Gillespie et al., 2008; Kueffer; Fernández-Palacios, 2010). 

Apesar de toda a sua importância e singularidade, ilhas oceânicas vêm 

sofrendo pressões antrópicas ao longo dos séculos, tendo seus processos ecológicos 

transformados devido as alterações das estruturas desses habitats (Marzluff, 2001; 

McKinney, 2002). As espécies animais insulares são mais sensíveis do que as 

continentais, mais susceptíveis a doenças e impactos devido sua evolução em 

isolamento, sendo as taxas de extinção em ilhas 40 vezes maior do que as do 

continente (Johnson; Stattersfield, 1990; Karels et al., 2008; Martin; Blackburn, 2012). 

Embora essas espécies tenham sido sempre vulneráveis, o número de extinções 

aumentou muito desde as primeiras colonizações humanas (Blackburn et al., 2004). 

Desde 1500, 53% das espécies extintas no mundo foram aves e 94% dessas 

extinções ocorreram em ilhas (Ricketts et al., 2005).  

No Havaí (EUA), desde sua colonização em 1400, mais de 140 espécies 

e subespécies de aves foram extintas  e muitas espécies estão criticamente 

ameaçadas (Biber, 2002; Hawaii Bird Conservation, 2017, Medina et al., 2011).  Nas 

ilhas Maurício (África), ocorreu um dos casos mais conhecidos de extinção de aves 

em ilhas. O dodô (Raphus cucullatus), ave endêmica de Maurício foi extinta no século 

XVII em menos de 100 anos após a colonização da ilha, devido à caça e 

descaracterização do habitat (Cheke, 2006). As ilhas oceânicas localizadas no leste 

do Oceano Pacifico foram as últimas regiões da Terra colonizadas por humanos, com 

extinções catastróficas, com estimativas variando de 800 a 2000 espécies (Duncan et 

al., 2013). Na Nova Zelândia, das 473 espécies de aves avaliadas na revisão de status 

de conservação de espécies, 77 estavam ameaçadas e 56 extintas (Robertson et al., 

2013). 

Atualmente, a principal ameaça para as aves insulares é a 

descaracterização do habitat e a presença de espécies introduzidas, particularmente 

predadores (Ricketts et al., 2005; Guo, 2014). A descaracterização do habitat é 

principalmente ocasionada pela colonização humana que afeta mais de 50% das 
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espécies ameaçadas nas ilhas (Johnson, 1990; Blackburn, 2005). Antes da 

colonização, muitas ilhas oceânicas não possuíam predadores naturais, assim, as 

aves endêmicas, tendo evoluído em sua ausência, não desenvolveram respostas 

evolutivas apropriadas para se defender dos predadores (Blackburn et al., 2004; Kier 

et al., 2009). A introdução de espécies exóticas como gatos ferais (Felis catus) e ratos 

(Rattus spp. e Mus musculus) são os principais exemplos de espécies invasoras 

responsáveis por extinções em ilhas (Ashmole et al., 2000; Roff; Roff, 2003). Os gatos 

ferais são responsáveis por pelo menos 14% de extinções globais de aves, mamíferos 

e répteis em ambiente insulares, representando a principal ameaça a 8% das espécies 

de aves criticamente ameaçadas (Medina et al., 2011). Na Nova Zelândia e Havaí, 

Anthornis melanocephala e Porzana sandwichensis são exemplos de aves que foram 

extintas por gatos (Medina et al., 2011).  

Apesar das alterações antrópicas serem uma das principais causas da 

perda de biodiversidade em ilhas,   os mecanismos de resposta a  impactos 

associados à colonização humana ainda são pouco compreendidos para a maior parte 

da fauna insular (Shochat et al., 2006; Sol et al., 2014). Conhecer os recursos 

limitantes do habitat que influenciam na sobrevivência das aves é de grande 

importância, já que as espécies selecionam as características do meio com o intuito 

de aumentar a probabilidade de sobrevivência (Fretwell; Lucas, 1970). Assim, 

conhecendo as alterações do ambiente insular e as altas taxas de extinção, é 

importante concentrar esforços na conservação da avifauna insular, elaborando 

estratégias de manejo e conservação mais eficientes (Davis, 2005; Gjerdrum et al., 

2005).  

 

2.3 Conservação de aves insulares no Brasil: o caso de Fernando de Noronha 

O arquipélago de Fernando de Noronha, Pernambuco, Brasil, é marcada 

por pressões antrópicas desde sua colonização em 1503 (Oren, 1982; Batistella, 

1996). Durante esses séculos de ocupação humana, diferentes instâncias 

administrativas ficaram responsáveis pelo arquipélago, que foi de colônia penal no 

século XVII a unidade de conservação federal no século XX, sofrendo influências 

distintas sobre o seu ambiente, com maiores ou menores impactos na estrutura do 

habitat (Oren, 1982; Schulz-Neto, 2004).  

No arquipélago existem seis espécies de animais consideradas 

endêmicas, entre as aves há o sebito (Vireo gracilirostris) e a cocoruta (Elaenia 
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ridleyana), entre os répteis há a cobra-cega (Amphisbaena ridleyi) e o lagarto mabuia 

(Trachylepis atlantica). Quanto os invertebrados há dois representantes dos 

gastrópodes (Ridleya quinqueradiata e Hyperaulax ridleyi). Existem ainda registros de 

duas espécies endêmicas já extintas, sendo uma ave da família Rallidae e um 

mamífero roedor (Noronhomys vespuccii) (Oren, 1984; 1982; Olson, 1981; Sazima; 

Haeming, 2006).  

O arquipélago abriga a maior diversidade de aves marinhas do país com 

65 espécies relatadas, sendo possível observar colônias de reprodução de 11 

espécies, com aproximadamente 30.000 indivíduos reproduzindo anualmente nos 

costões rochosos (Olson, 1982; Oren, 1982; Teixeira et al., 1987).  O trinta-réis-preto 

(Anous minutus), a viuvinha (Gygis alba) e o atobá-grande (Sula dactylatra) são 

exemplos de aves marinhas com colônias reprodutivas no arquipélago (Nacinovic; 

Teixeira, 1989; Soto et al., 2000; Schulz-Neto, 2004). Além disso, estas ilhas abrigam 

a única colônia de rabo-de-palha-de-bico-laranja (Phaethon lepturus) conhecida no 

Brasil (BirdLife International, 2016c). Diante da sua importância como área insular de 

permanência, reprodução, descanso e passagem de aves no Atlântico Sul, Fernando 

de Noronha é classificada como uma área de grande importância para a conservação 

de aves (Important Bird Area – IBA; Vooren; Brusque, 1999; BirdLife International, 

2017).  

Apesar da sua importância para fauna marinha, terrestre e endêmica, a 

história do arquipélago foi marcada por vários episódios de introdução de fauna, com 

mais de 15 espécies reportadas como introduzidas. Algumas dessas espécies não 

conseguiram se estabelecer na ilha, como as jandaias (Aratinga jandaya), os chorões 

(Sporophila leucoptera), os canários (Sicalis flaveola) e os papagaios-moleiro 

(Amazona farinosa; Oren, 1984). Porém, outras espécies como os cardeais (Paroaria 

dominicana), os pardais (Passer domesticus), os mocós (Kerodon rupestris), os 

camundongos (Mus musculus), os gatos ferais (F. cattus), os ratos (Rattus spp.), os 

sapos (Rhinella jimi), as rãs (Scinax ruber), os tejos (Salvator merianae), as cabras 

(Capra sp.) e as vacas (Bos spp.) permanecem até hoje (Oren, 1982; 1984; Schulz-

Neto, 2004). Essas espécies introduzidas impactam a fauna nativa, como foi possível 

observar tejos predando caranguejos (Johngarthia lagostoma), gatos ferais predando 

ninhos de aves marinhas e sebito (Vireo gracilirostris) e garças predando espécie 

endêmica de mabuia (Anexo A; Silva e Silva, 2008; Rechetelo com. pessoal, 

2009observação pessoal, 2016; Mestre;). 



23 
 

 

Atualmente, cinco espécies da avifauna terrestre – aves que usam os 

recursos provenientes da terra e não do mar - possuem populações estáveis na ilha 

principal: a avoante (Zenaida auriculata), a cocoruta (E. ridleyana), o sebito (V. 

glacilirostris), a garça-vaqueira (Bubulcus ibis) e o pardal (P. domesticus). Fernando 

de Noronha é o único arquipélago do Brasil que possui populações residentes de 

espécies de aves terrestres endêmicas (Schulz-Neto, 2004). 

 

Elaenia ridleyana Sharpe, 1888 

A cocoruta (E. ridleyana; Figura 1) é comumente encontrada nas 

florestas e nas áreas menos afetadas pelos animais introduzidos na ilha principal, não 

sendo comum próxima às habitações humanas (Nacinovic; Teixeira, 1989; Silva e 

Silva, 2008). Relatada como rara em 1980, com os indivíduos observados na área 

com vegetação seca (Caatinga) (Oren, 1982). Por ser menos conspícua do que o V. 

gracilirostris, a população dessa espécie pode ter sido muitas vezes subestimada, 

variando de 480 a 1000 indivíduos (Oren, 1984; Antas et al., 1990; Ridgely; Tudor, 

1994; BirdLife International 2016b). Segundo a IUCN (International Union for 

Conservation of Nature) o tamanho oficial da população é de 750 indivíduos. Tais 

estimativas, todavia, necessitam de confirmações por meio de monitoramento regular 

a fim de determinar com exatidão o tamanho da população. Além disso, as diferenças 

nos métodos não permitem a realização de comparações detalhadas entre as 

abundâncias ao longo dos anos.  
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Figura 1 - Indivíduo de cocoruta, Elaenia ridleyana, na trilha do Capim Açu na área 

conservada - Parque Nacional Marinho na ilha principal do arquipélago de Fernando 

de Noronha. (Foto: Cecília Licarião). 

 

 

Devido às semelhanças de caracteres morfológicos e vocalização, E. 

ridleyana foi tida por muito tempo como subespécie de E. spectabilis, sendo elevada 

à espécie por Ridgely e Tudor (1994). As filogenias recentes para o gênero Elaenia 

não incluíram amostras de E. ridleyana possivelmente devido à dificuldade de acesso 

ao material (Rheindt et al., 2008). No continente, E. spectabilis é amplamente 

distribuída, com exceção do norte do país, vivendo à beira da mata, capoeira e árvores 

isoladas (Sick, 1997). Já E. ridleyana tem distribuição restrita ao arquipélago de 

Fernando de Noronha, onde pode ser observada na ilha principal e na ilha Rata 

(Olson, 1994). Estudos sobre biologia e ecologia das espécies do gênero Elaenia são 

poucos (e.g. Medeiros; Marini, 2007; Marini et al., 2009; Hoffmann et al., 2013), 

particularmente para E. ridleyana (e.g. Antas et al., 1990; Mestre et al., 2016). 

Informações sobre E. ridleyana são em sua maioria existentes em inventários (Ridley, 

1890; Bokermann, 1978; Oren, 1982; 1984; Ridgely; Tudor,1994) e aspectos da 

história natural (Antas et al., 1990; Antas, 1991; Schulz-Neto, 1995; 2004; Silva e Silva, 

2008), havendo poucos estudos ecológicos ou genéticos mais detalhados (Rheindt et 

al., 2008; Mestre et al., 2016). 
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Quanto aos hábitos de forrageamento, E. ridleyana tem alimentação 

bastante variada, o que possivelmente garantiu sua sobrevivência no arquipélago, 

mesmo depois da grande destruição da vegetação durante o estabelecimento da 

colônia penal no século XIX (Oren, 1982; Silva e Silva, 2008). Elaenia ridleyana 

forrageia nos estratos da vegetação mais baixa até a copa das árvores, capturando 

insetos e pequenos frutos. Os itens alimentares descritos para essa espécie foram: 

chumbinho (Lantana camara;Verbenaceae) e a endêmica gameleira (Ficus noronhae; 

Moraceae) (Oren, 1984; Olson, 1994; Antas et al., 1990; Silva e Silva, 2008). Análises 

de conteúdo estomacal registraram frutos de jabuticaba da praia (Eugenia rotundifolia; 

Myrtaceae) além de alguns poucos insetos, larvas e adultos de Myrmeleontidae e 

Neuroptera (Nacinovic; Teixeira, 1989; Miranda, 2007). No segundo semestre a ilha 

passa por um longo período de estiagem e o néctar do mulungu (Erythrina velutina) 

torna-se um importante recurso alimentar (Thunberg, 1822, Sazima et al., 2009; Silva 

e Silva, 2008). 

Elaenia ridleyana foi registrada reproduzindo-se principalmente entre 

fevereiro e maio (Antas et al., 1990). No entanto, já foram observados ninhos ativos 

nos meses de outubro em 1999 e 2008 (Silva e Silva, 2008). O ninho é construído 

com a semente de Gonolobus micranthus e com os galhos de Cucurbitaceae 

alinhados e adensados formando um novelo de lã, forrados no interior com pecíolos 

muito finos localizados nos ramos desencapados de burra leiteira (Sapium argutum; 

Euphorbiaceae), mulungu (E. velutina; Fabaceae) e cajueiro (Anacardium occidentale; 

Anacardiaceae) (Ridley, 1890; Oren, 1982). Fragmentos de plásticos que lembravam 

a pele de um lagarto foram observados compondo um dos ninhos (Bokermann, 1978). 

O ninho tem em média 54,9 mm altura, 75,5 x 86,9 mm de diâmetro e 33,6 mm de 

profundidade nos quais são postos em média dois ovos brancos com manchas 

vermelhas escuras com aproximadamente 22 x 16 mm e 3 g (Schulz-Neto, 2004).  

E. ridleyana é classificada como uma espécie ameaçada de extinção 

com status de ‘vulnerável’ dada sua distribuição restrita (MMA, 2014; BirdLife 

International, 2016b). Apesar de habitar uma área de proteção conferida pelo Parque 

Nacional Marinho (PARNAMAR), essa espécie está sujeita a várias ameaças como a 

predação por animais introduzidos, tais como gatos, e todas as outras ameaças 

provocadas pela antropização no arquipélago. Antes da implementação do parque, 

essa espécie era abatida pelos habitantes locais para fins de recreação (Nacivovic; 
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Teixeira, 1989). Diante dessas circunstâncias, é necessário estudar a história de vida 

e ecologia dessa espécie para se tomar medidas eficientes de conservação.  

 

Vireo gracilirostris (Sharpe), 1890  

A distribuição do sebito, V. gracilirostris, se restringe à ilha principal de 

Fernando de Noronha (Olson, 1984; Figura 2). Nesta ilha, é encontrado nas mesmas 

áreas onde são observadas as E. ridleyana. Há relatos de que a espécie era frequente 

nos cajueiros (Anacardium sp.) e coqueiros (Cocos sp.) na área antropizada, 

ocorrendo em habitat secundário, mas ausente nas áreas abertas sem vegetação 

(Ridley, 1888). A ausência de V. gracilirostris nessas áreas sugere que a espécie era 

historicamente mais difundida, já que a ilha teria sido coberta de floresta antes da 

colonização (Olson, 1994). Estudos do tamanho populacional de V. gracilirostris 

estimaram de 84 a 1000 indivíduos (BirdLife International, 2016b). Segundo a IUCN o 

tamanho oficial da população é de 1000 indivíduos (BirdLife International, 2016b), 

mas, assim como para E. ridleyana, essas estimativas não são padronizadas, 

impossibilitando a compreensão de possíveis flutuações populacionais.  

 

Figura 2 - Indivíduo de sebito, Vireo gracilirostris, marcado com anilhas coloridas 

(combinação YYBC – amarelo, amarelo, branco, cinza) na área conservada do Parque 

Nacional Marinho na ilha principal do arquipélago de Fernando de Noronha. (Foto: 

Cecília Licarião). 
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Filogeneticamente, V. gracilirostris é mais aparentado com V. olivaceus, 

espécie migratória que tem distribuição nas Américas (Sharpe, 1890; Brewer; 

Orenstein, 2010; BirdLife International, 2016b). V. gracilirostris possui maior 

abundância em áreas mais conservadas com vegetação arbóreo/arbustiva 

predominante, contudo, também podem ser encontrados nas áreas antropizadas 

(Schulz-Neto, 2004; Mestre et al., 2016).  

Vireo gracilirostris tem hábito alimentar principalmente insetívoro, 

alimentando-se de pequenos artrópodes. Forrageia revirando folhas e caules desde 

as copas das árvores até o chão, sendo observado percorrendo pequenas distâncias 

atrás da presa além de ser facilmente observado pendurado de cabeça para baixo 

capturando presas na vegetação (Oren, 1982). Análises de conteúdo estomacal 

mostraram insetos das ordens Coleoptera, Hymenoptera, Orthoptera e Trichoptera, e 

poucos frutos de chumbinho (Lantana camara) (Nacinovic; Teixeira, 1989). Outros 

itens alimentares menos frequentes são o néctar de mulungu (E. velutina), frutos de 

flamboyant (Delonix regia; Fabaceae) e fedegosa (Cassia tora; Fabaceae) (Oren, 

1982; Olson, 1981; 1994; Sazima et al., 2009).  

No que se refere ao período reprodutivo de V. gracilirostris, alguns 

autores relatam que ocorre no primeiro semestre, iniciando com a chegada do período 

chuvoso, entre março e abril, podendo se prolongar até julho, estando sujeito ao 

período de chuvas (Silva e Silva, 2008). Outros relatam que coincide com a estação 

seca (setembro e outubro) (Nacinovic; Teixeira, 1989). Essas aves põem de dois a 

três ovos e nidificam durante 13 dias. O ninho tem forma de uma tigela funda e é 

construído de folhas e fibras vegetais macias presas na forquilha das árvores e tem 

diâmetros médios de 21 x 14 mm por 18 x 12 mm (Silva e Silva, 2008). 

Vireo gracilirostris é considerada como ‘quase ameaçado’ de extinção 

devido à sua distribuição restrita, além da sua pequena população, estando, portanto, 

sob maior risco de eventos estocásticos (BirdLife International, 2016b). Apesar de ter 

a mesma distribuição de E. ridleyana, o status de conservação é distinto. Essa 

diferença se dá pelo fato da população estimada de E. ridleyana ser menor do que a 

V. gracilirostris (BirdLife International, 2016b).  

A IUCN propõe algumas ações de conservação tanto para V. 

gracilirostris quanto para E. ridleyana, medidas como o monitoramento das 

populações e análise das tendências de habitat com objetivo de assegurar que os 

habitats remanescentes de floresta secundária recebam proteção adequada (BirdLife 
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International, 2016). Para embasar ações de conservação é necessário que se 

conheça a biologia e ecologia da espécie. No entanto, poucos estudos foram 

realizados até hoje com essas aves, sendo o estudo mais completo publicado até 

agora para V. gracilirostris resultado da viagem que Storrs Olson realizou ao 

arquipélago em 1973 (Olson, 1994), que descreve aspectos da história de vida, 

morfologia e ecologia da espécie.  

 

Justificativa 

Diante das particularidades dos ambientes insulares e da alteração da 

qualidade do habitat ocasionadas pela antropização, é preciso entender melhor as 

necessidades ecológicas dessas espécies a fim de auxiliar ações de conservação e 

evitar novas extinções. A conservação de espécies insulares somente se dará se for 

mantido a qualidade do habitat através da conservação de sua vegetação, uma vez 

que a fauna insular é dependente desses ambientes. Além disso, é preciso monitorar 

os efeitos das espécies exóticas sob populações nativas de forma a promover a 

conservação das espécies nativas.  
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3 INTRODUÇÃO 

 As aves escolhem o ambiente onde vivem de forma não aleatória, 

selecionando características do habitat que podem variar de acordo com as diferentes 

espécies e localidades (Luck, 2001; Johnson, 2007). Características como a cobertura, 

densidade e heterogeneidade da vegetação, disponibilidade de alimento, densidade de 

potenciais competidores, presença de abrigos e de locais adequados para a reprodução 

são atributos importantes na escolha (Fahrig, 2001; Jones, 2001; Mezquida, 2004; 

Brightsmith, 2005; Johnson, 2007; Aguilar et al., 2008). Essas escolhas levam ao uso 

desproporcional do meio, em que habitats com maior qualidade tendem a apresentar 

maior abundância de espécies (Shanahan et al., 2011).  

A qualidade do habitat, no entanto, é modificada pelas alterações 

antrópicas que comprometem a estrutura dos ambientes ao substituir o habitat natural 

por ambientes modificados, alterando os recursos e as características ecológicas 

essenciais para os indivíduos (McKinney, 2002). As alterações antrópicas modificam, 

por exemplo, a quantidade e a previsibilidade dos recursos alimentares, principalmente 

devido às alterações na estrutura da vegetação (Tubelis et al., 2004; Laurance et al., 

2011; Von Post et al., 2012; Powell et al., 2015). A menor complexidade vegetal nas 

áreas antropizadas e menor abundância de presas diminui as oportunidades de 

forrageamento das aves, principalmente as insetívoras, havendo grandes declínios 

dessas populações ao longo de gradientes de antropização (Oliveira-Filho et al., 2001; 

Sekercioglu et al., 2002; Adamík et al., 2003; Traveset et al., 2015).  

Com a persistência das perturbações antrópicas, muitas espécies não 

conseguem se adaptar às novas condições ambientais, o que leva a um decréscimo da 

riqueza e abundância local (Santos et al., 2008; Pavoine et al., 2011; Leal et al., 2012). 

O que é intensificado nos ambientes insulares (Blackburn et al., 2005). Por estas 

razões, muitas espécies de aves estão declinando para níveis de populações 

insustentáveis nesses ambientes (Zedler et al., 2001). 

Os fatores antrópicos interferem na qualidade do habitat influenciando a 

distribuição dos indivíduos no ambiente, sendo necessário levar em consideração os 

fatores determinantes da qualidade do habitat, identificando como esses fatores afetam 

as escolhas dos indivíduos (Jones, 2001; Luck, 2001). Para compreender como a 

antropização afeta os indivíduos, são usadas medidas como a condição corporal que é 

sensível a variação do ambiente, referindo-se ao estado energético do animal, sendo 
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considerada como um indicador da saúde, qualidade e vigor do indivíduo (Schulte-

Hostedde et al., 2001; Green, 2001; Cox et al., 2014). Mensurar a condição corporal 

dos indivíduos pode fornecer respostas sobre como a antropização afeta as aves (Liker 

et al., 2008; Meillère et al., 2015). Muitas aves apresentam condições corporais 

inferiores em ambientes antropizados quando comparadas com aquelas em áreas 

conservadas (Chávez-Zichinelli et al., 2013; Leloutre et al., 2014). Muitas vezes a 

condição corporal é associada ao fitness, porque muitos dos traços selecionados 

sexualmente e da história de vida são dependentes da condição dos indivíduos 

(Lochmiller; Deerenberg, 2000; Tomkins et al., 2004; Milenkaya et al., 2015). É 

necessário considerar várias medidas de condição corporal que quando 

correlacionadas refletem aspectos diferentes da fisiologia de um animal, incluindo a 

aquisição de recursos, estado nutricional e estresse (Milenkaya et al., 2015).  

Para avaliar a condição corporal dos indivíduos são utilizadas medidas 

como o peso e a quantidade relativa de gordura e de músculos no corpo das aves, as 

quais tendem a diminuir quando os indivíduos se tornam energeticamente restritos 

(Khalilieh et al., 2012). Medidas como o estágio da protuberância cloacal e a placa de 

incubação são importantes para avaliar o desempenho reprodutivo (Marini; Durães, 

2001; Faria et al., 2008). A condição corporal também pode influenciar no período de 

muda da ave, afetando a qualidade das penas, que é medida através do seu nível de 

desgaste (Pap et al., 2008; Vágási et al., 2011). O desgaste de penas afeta diretamente 

o desempenho das aves, uma vez que penas mais desgastadas vão diminuir a 

eficiência de voo e de termorregulação (Merila; Hemborg, 2000). A presença de 

ectoparasitas também influencia diretamente a condição corporal das aves e, 

dependendo do nível de infestação podem reduzir o sucesso reprodutivo, a postura, o 

tamanho e sobrevivência da ninhada (Thompson et al., 1997; Storni, 2005; Enout et al., 

2009). 

As alterações antrópicas têm efeito negativo sobre a condição corporal 

dos indivíduos, já que o armazenamento de energia afeta a sobrevivência e 

desempenho reprodutivo (Marzluff, 2001; Perrig et al., 2014). A condição corporal dos 

indivíduos está relacionada com a qualidade do habitat, como foi observado para a 

espécie europeia Sylvia atricapilla (Sylviidae) e para a norte americana Chen 

caerulescens (Anatidae), que apresentaram melhor condição corporal em habitas de 

melhor qualidade (Mainguy et al., 2002; Carbonell et al., 2003).  
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Assim, aliar o conhecimento da qualidade do habitat através dos recursos 

disponíveis no ambiente com a condição corporal dos indivíduos pode ser vantajoso 

para se obter respostas das populações às alterações da paisagem (Johnson et al., 

1985; Janin et al., 2011) e para avaliar ambientes em diversos graus de conservação 

(Costa; Macedo, 2005).  

Diante das alterações antrópicas e das suas consequências para a 

avifauna, é crucial entender não apenas como os organismos são afetados pelas 

mudanças de qualidade do habitat, mas também como eles podem ou não se adaptar 

às novas restrições (Meillère et al., 2015). O conhecimento dos elementos mais 

importantes do habitat que influenciam na condição corporal dos indivíduos é 

especialmente importante para aves ameaçadas que habitam ilhas alteradas pela 

antropização. Como é o caso do arquipélago de Fernando de Noronha, uma área 

importante pela riqueza e biodiversidade, que abriga espécies de aves endêmicas 

(Vireo gracilirostris e Elaenia ridleyana) mas que tem um histórico marcado pela 

antropizadação (Schulz-Neto, 2004; Oppel et al., 2004; BirdLife International, 2014). 

Deste modo queremos testar se há diferença da qualidade do hábitat entre as áreas 

conservada e antropizada na ilha principal de Fernando de Noronha e verificar qual a 

influência dessas modificações sobre a condição corporal e abundância dos 

passeriformes endêmicos dessa ilha. 

Como na área de estudo há um alto grau de perturbação antrópica, 

possibilitando verificar as diferentes respostas das aves terrestres a esses distúrbios. 

Dessa forma, nossas hipóteses são: 1. Há diferença na qualidade do hábitat 

(disponibilidade de recurso e cobertura vegetal) entre as áreas conservada e 

antropizada. 2. Em áreas antropizadas a baixa qualidade de habitat afetará 

negativamente a condição corporal e abundância dos indivíduos de Vireo gracilirostris 

e Elaenia ridleyana.  

 

4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Área de estudo  

Este estudo foi realizado na ilha principal do arquipélago de Fernando de 

Noronha. Esse arquipélago está localizado no Atlântico Sul equatorial (3º52'S, 

32º26'W), distante 345 km a nordeste da costa brasileira e pertence ao Estado de 

Pernambuco (Almeida, 1955). Além da ilha principal, com 17 km2 o arquipélago é 

composto por mais 20 ilhas, ilhotas e rochedos totalizando uma área de 26 km2 
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(Teixeira et al., 2003). O arquipélago apresenta uma estação seca (agosto a janeiro) e 

uma chuvosa (fevereiro a julho) bem definidas, com temperatura média anual de 27º C 

(Teixeira et al., 2011; Almeida, 2002). 

O arquipélago de Fernando de Noronha, colonizado em 1503, tem uma 

história de ocupação marcada por fortes pressões antrópicas, sendo o único ambiente 

insular brasileiro constantemente ocupado há cinco séculos (Batistella, 1996). Ao longo 

desses séculos, as comunidades de plantas nativas foram severamente alteradas pelo 

desflorestamento, extração de madeira seletiva e incêndios florestais (Alves, 2006). Em 

1870 a vegetação da ilha principal foi retirada em quase sua totalidade (Oren, 1982; 

Antas, 1991).  

A vegetação dominante na ilha principal é considerada xerofítica 

caducifólia com características semelhantes a vegetação de Caatinga (Batistella, 

1996). Atualmente, a ilha é coberta por vegetação seca em estágio secundário de 

regeneração, dominada por trepadeiras e arbustos, com representantes da família 

Capparaceae (Capparis cynophallophora), Fabaceae (Cassia sp.) e Euphorbiaceae 

(Sapium sceleratum). A vegetação rasteira é representada por espécies da família 

Convolvulaceae (Hypomoea sp. e Merremia sp.) e algumas árvores emergentes podem 

chegar a 20 m de altura, como membros da família Sapotaceae (Bumelia sartorum), 

Anacardiaceae (Spondias spp.), Moraceae (Ficus noronhae) e Fabaceae (Erythrina 

velutina) e terra nua, dominado por florestas secundárias (IBAMA, 1990; Alves, 2006; 

Mello, 2016).  

Atualmente, a ilha principal é a única habitada, as demais já foram 

habitadas há décadas atrás, como a ilha Rata. A população residente na ilha é de 

aproximadamente três mil habitantes e está distribuída em seis vilas na ilha principal 

(Vila dos Remédios, Vila dos Trinta, Vila Floresta Velha, Vila Quixába, Vila Boldró e 

Floresta Nova; IBAMA, 2010). Além da população residente, a ilha conta com a visita 

anual de aproximadamente 80 mil turistas (ADEFN, 2014). O turismo e a ocupação 

irregular são importantes fatores que modificam e impactam a fauna e flora nativas 

(Silva e Silva, 2008). A introdução de animais e plantas exóticas e o descarte irregular 

de lixo são os maiores problemas enfrentados no arquipélago desde a colonização 

(Schulz-Neto, 2004; Mello; Oliveira, 2016). 

O arquipélago de Fernando de Noronha está inserido em duas Unidades 

de Conservação Federais administradas pelo ICMBio: a Área de Proteção Ambiental 

de Fernando de Noronha (APA-FN) e o Parque Nacional Marinho de Fernando de 
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Noronha (PARNAMAR-FN). A APA-FN corresponde a 30% da área total do 

arquipélago, sendo a área da ilha principal correspondente a 7,8 km² na qual estão 

localizadas as instalações de infraestrutura, a indústria hoteleira, a atividade 

agropecuária e as residências (IBAMA, 1990). O PARNAMAR-FN é formado por 2/3 da 

ilha principal (9,2 km²) e inclui todas as ilhas secundárias, com área total de 112,7 km² 

(IBAMA, 1990). Nesse estudo, a APA-FN foi considerada como área antropizada dada 

a ocupação local, impactos antrópicos e localização das vilas, tendo sua paisagem 

intensamente modificada ao longo dos anos de colonização. Enquanto que o 

PARNAMAR-FN foi considerado como área conservada, devido à quase inexistência 

de construções antrópicas, sendo utilizado apenas para pesquisa e turismo 

supervisionado (Figura 3). 

 

Figura 3 - Mapa do arquipélago de Fernando de Noronha com a delimitação das duas 

Unidades de Conservação. Os limites do Parque Nacional Marinho de Fernando de 

Noronha, área conservada, são determinados pela linha sólida. A Área de Proteção 

Ambiental de Fernando de Noronha, área antropizada, está fora do polígono da ilha 

principal (adaptado de Google Earth image 2016 Digital Globe). A inserção indica a 

localização do arquipélago (estrela vermelha). 
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O arquipélago de Fernando de Noronha abriga a maior diversidade de 

aves marinhas do país, e é o único arquipélago do Brasil que possui populações 

residentes de aves terrestres endêmicas (Schulz-Neto, 2004). Atualmente existem 

cinco espécies de aves terrestres com populações estáveis na ilha. Estas espécies são: 

Zenaida auriculata (avoante), Elaenia ridleyana (cocoruta), Vireo gracilirostris (sebito), 

Bubulcus ibis (garça-vaqueira) e Passer domesticus (pardal). Os nomes científicos e 

populares estão de acordo com o Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO; 

Piacentini et al., 2015). 

 

4.2 Espécies de estudo  

Neste estudo, as espécies foco foram Elaenia ridleyana e Vireo 

gracilirostris, aves endêmicas do arquipélago com populações mais abundantes na ilha 

principal (Schulz-Neto, 2004; Mestre et al., 2009). Essas aves são principalmente 

insetívoras, alimentando-se de pequenos artrópodes encontrados nos arbustos e no 

folhiço, forrageando tanto na copa das árvores quanto no chão, revirando folhas e 

caules (Olson, 1994). Podem ainda se alimentar do néctar de mulungu (E. velutina) 

(Sazima et al., 2009) e das inflorescências e pequenos frutos de chumbinho (L. camara) 

e gameleira (F. noronhae) (Oren, 1984; Olson, 1994). 

O status de conservação de E. ridleyana e V. gracilirostris é nacionalmente classificado 

como ‘vulnerável’ dada sua distribuição restrita (apenas no arquipélago de Fernando 

de Noronha) (MMA, 2014). Internacionalmente, E. ridleyana é classificada como 

‘vulnerável’ e V. gracilirostris como ‘quase ameaçado’ (BirdLifeInternational, 2016a). 

Essa distinção na classificação internacional se dá pelo fato da população de E. 

ridleyana ter sido estimada em aproximadamente 750 indivíduos, enquanto a população 

de V. gracilirostris é estimada em aproximadamente 1000 indivíduos 

(BirdLifeInternational, 2016b). No entanto, essas estimativas do tamanho populacional 

precisam ser revisadas.  

 

4.3 Coleta de dados 

A pesquisa foi realizada entre 8 de março e 22 maio de 2016 na ilha 

principal de Fernando de Noronha, durante a estação chuvosa. Primeiramente foram 

coletados dados de condição corporal das aves (10 a 24 de março). Em seguida foram 

coletados dados de qualidade do hábitat (disponibilidade de recurso alimentar e 
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caracterização da vegetação) e por fim foram coletados dados de abundância dos 

indivíduos na área conservada (PARNAMAR-FN) e antropizada (APA-FN) (Figura 4).  

A execução do projeto, captura das aves e coleta de material biológico foi feita sob 

licença do ICMBio através do Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade 

(SISBIO) nº 49595-3, e o anilhamento das aves foi autorizado pelo Centro Nacional de 

Pesquisa e Conservação de Aves Silvestres (CEMAVE) registrada no Sistema Nacional 

de Anilhamento (SNA) como projeto nº 4075. 

 

Figura 4 - Pontos de coleta na ilha principal de Fernando de Noronha na área 

conservada (cinza escuro) e na área antropizada (cinza claro): A – Redes de neblina 

(oito pontos de amostragem, quatro na área conservada e quatro na área antropizada); 

B - Armadilha de malaise (10 pontos de amostragem, cinco em cada área) e guarda-

chuva entomológico (20 pontos de amostragem, 10 em cada área); C – Cobertura 

vegetal (20 pontos de amostragem, 10 em cada área); D - Pontos de escuta (32 pontos 

de amostragem, 16 em cada área). 

 

A 
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B 



38 
 

 

 

 

4.3.1 Caracterização da vegetação 

Para testar o pressuposto de que a área conservada (PARNAMAR) 

possuía melhor qualidade de hábitat do que a área antropizada (APA), foram 

mensuradas variáveis de estrutura da vegetação, de cobertura da vegetação e do solo 

(Apêndice A). Para isso, foram amostrados 20 pontos de caracterização da vegetação 

na ilha principal, 10 pontos na área conservada e 10 na área antropizada. A distância 

entre os pontos foi de 300 m. Em cada ponto amostral (transecto), foram marcados 12 

subpontos distantes 10 m entre si (Figura 5). Os transectos foram posicionados 

paralelos às trilhas preexistentes nas áreas, estando a 5 m de distância da mesma. Em 

cada subponto foi aplicado o método do ponto quadrante.  

O método do ponto quadrante foi utilizado para quantificar a estrutura 

horizontal e vertical da vegetação em cada área (Brower, et al., 1997; Martins,1993; 

Mitchell, 2004; Freitas; Magalhães, 2012). Esse método consiste em mensurar as 

quatro árvores ou arbustos mais próximos, calculando a distância mínima do ponto 

para as árvores/arbustos determinadas. A densidade de árvores por unidade de área 

pode ser calculada a partir da distância média entre árvores (Ashby, 1972; Martins, 

1979). Cada ponto de amostragem é dividido em subpontos nos quais se estabelece 

uma cruz delimitando quatro quadrantes (Figura 5).  

D 
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Figura 5 - Mapa da ilha principal de Fernando de Noronha, detalhando uma das 20 

unidades amostrais em que foi realizada a caracterização de habitat utilizando o método 

de ponto quadrante. Em cada unidade amostral há 12 subpontos nos quais são 

mensuradas as distâncias entre as quatro árvores/arbustos mais próximos de cada 

subponto. Para cada uma dessas quatro árvores foi medido o diâmetro na altura do 

peito e do solo, altura e densidade de dossel. 

 

 

A estrutura vertical da vegetação foi medida através da altura, do 

diâmetro na altura do peito (DAP) (padronizado a 1.30 m do chão), do diâmetro na 

altura do solo (DAS) e da densidade de dossel de cada árvore/arbusto. A densidade 

de dossel foi medida através de fotografias da copa das árvores analisando a 

porcentagem de sombreamento no programa Gap Light Analyzer 2.0.4. (Frazer et al., 

1999). As fotografias foram feitas a 1.30 m do solo com lente hemisférica olho de peixe 

acoplada ao aparelho celular (Iphone 5s) na porção inferior das copas em um ponto 

focal.  

Além disso, em cada um dos 20 pontos amostrais foi determinada a 

porcentagem de cobertura da vegetação em um raio de 25 m. A área poderia ser 

coberta por: árvores (vegetação com mais de 5 m de altura, com troncos espessos e 

lignificados), arbustos (plantas com pequeno diâmetro e poucas ramificações 

lignificadas entre 0,5 a 5 m de altura), vegetação rasteira (plantas rasteiras entre 0 e 

0,5 m de altura), área aberta (areia ou trilhas abertas) e área antropizada (incluindo 

estradas, casas e outras instalações feitas pelo homem; IBGE, 2012; Mestre et al., 

2016).  
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Para determinar a cobertura do solo foi posicionado um quadrante de 

1x1 m nos mesmo subpontos utilizados no método do ponto quadrante citados acima, 

totalizando 120 pontos na área conservada e 120 pontos na área antropizada. Em 

cada quadrante, foi determinado a porcentagem de cobertura do solo por herbáceas 

graminóides (plantas herbáceas com crescimento em touceiras), herbáceas não 

graminóides (plantas herbáceas com caule não lenhoso), subarbusto (vegetal que na 

fase adulta é semilenhosa ou lenhosa na base, e tem altura inferior a 1 m), serapilheira 

(cobertura superficial do solo de material vegetal seco e em decomposição misturado 

a terra), solo exposto (solo nu, sem cobertura vegetal) e rocha. Em cada quadrante, o 

somatório das porcentagens de cada tipo de cobertura deve totalizar 100% 

(Cornelissen et al., 2003; IBGE, 2012). 

Durante as amostragens de caracterização vegetal, foram observados 

indivíduos se alimentando e nidificando em algumas árvores, sendo essas 

informações reportadas sem utilização de padronização de método. Essas 

observações foram utilizadas para compor o conhecimento da história natural dessas 

aves.  

 

4.3.2 Disponibilidade de recurso alimentar 

Para estimar a disponibilidade de recurso alimentar para E. rildeyana e 

V. gracilirostris, espécies preferencialmente insetívoras, foram utilizados métodos 

ativos e passivos para capturar artrópodes nas áreas conservadas e antropizadas. 

Armadilhas do tipo malaise (método passivo) foram utilizadas para capturar 

artrópodes alados e o guarda-chuva entomológico (método ativo) foi utilizado para 

capturar artrópodes presentes nas folhagens de árvores e arbustos (Martin, 1977; 

Southwood; Henderson, 2000; Cotton, 2007; Mallet-Rodrigues, 2010). 

A armadilha do tipo malaise consiste em uma tenda aberta com um 

acesso na ponta, preferencialmente de cor escura e uma coberta inclinada de cor clara 

para direcionar os artrópodes ao frasco coletor contendo detergente (Malaise, 1937; 

Townes, 1972; Mallet-Rodrigues, 2010; Figura 6). Foram instaladas armadilhas 

malaises em dez pontos da ilha, cinco em cada área, sendo mantida uma distância 

mínima de 300 m entre elas (Figura 5). As armadilhas foram abertas das 6 h ás 18 h 

em dois dias seguidos, totalizando 24 h por ponto. O esforço total foi de 240 h de 

armadilha malaise abertas, 120 h por área. Os artrópodes foram capturados em 

recipientes de 200 ml contendo detergente, e ao serem retirados da armadilha foram 
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devidamente lavados com álcool e em seguida armazenados em álcool a 70% para 

posterior triagem e identificação (Brescovit et al., 2004). As amostragens dos 

artrópodes não coincidiram no tempo e espaço com as amostras das aves, sendo 

realizados dez dias depois.  

O guarda-chuva entomológico consiste em um tecido de coloração 

branca de 60x60 cm, fixado em uma armação de madeira em cruz (Figura 6). A 

vegetação é agitada por meio de um batedor e os artrópodes que caem sobre o pano 

são imediatamente coletados com o auxílio de um pequeno aspirador, pinça ou pincel, 

e transferidos para frascos com álcool 70% (Campos, 2006; Mallet-Rodrigues, 2010) 

e posteriormente levados ao Laboratório de Ecologia de Comportamento Animal na 

Universidade Federal do Ceará (UFC) para identificação. Foram amostrados 10 

pontos na área conservada e 10 na área antropizada (Figura 5). Em cada ponto foi 

percorrido um transecto de 150 m ao longo de trilhas preexistentes. A distância entre 

os locais era de 300 m a fim de garantir a independência espacial dos pontos e cobrir 

a maior área possível da ilha. A amostragem consistiu em inserir aleatoriamente o 

guarda-chuva entomológico abaixo dos ramos das árvores e arbustos (20 batidas em 

cada árvore, arbustos ou ramos; Brescovit et al., 2004). A captura de artrópodes com 

o guarda-chuva entomológico foi realizada por uma hora dentro do intervalo de 9 h e 

12 h, totalizando um esforço de 10 h por área. Totalizando um esforço amostral de 

260 horas de coleta de artrópodes. As ordens de amostragem dos pontos para as 

duas armadilhas foram aleatorizadas entre as áreas conservada e antropizada. 
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Figura 6 - Armadilhas utilizadas para coleta de artrópodes nas áreas conservada e 

antropizada da ilha principal do arquipélago de Fernando de Noronha. A - Armadilha 

do tipo malaise, método passivo. B - Armadilha do tipo guarda-chuva entomológico, 

método ativo. (Fotos: Juliana Rechetelo). 

 

 

Os artrópodes foram classificados a nível de ordem (para as classes 

Insecta e Arachnida) e classe (para Diplopoda) e posteriormente separados em 

morfotipos. A triagem do material foi realizada com auxílio de lupa estereoscópio (20x) 

(NIKON SMZ 1500). Os artrópodes foram identificados com o auxílio de literatura 

(Chinery, 2007; Carvalho et al., 2012). Subsequentemente, foi mensurada a 

abundância (número de indivpiduos), a biomassa (volume dos indivíduos) e a riqueza 

(número de morfotipos) de artrópodes por área. Os espécimes foram cuidadosamente 

fotografados com uma câmera (modelo DS-Fi1) acoplada a lupa (NIKON SMZ 1500). 

A posteriori, essas fotografias foram utilizadas no software ImageJ onde pode ser 

mensurado o comprimento e a largura dos indivíduos (Rasband, 1997). O volume dos 

artrópodes foi calculado através da fórmula de volume elipsoide (Magnusson et al., 

2003):  
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Onde, V = volume, C = comprimento e L = largura, obtendo o volume em milímetro 

cubico (mm3). 

 

Para auxiliar na identificação das ordens de artrópodes consumidos 

pelas aves em estudo, também foram analisadas seis amostras de fezes, quatro de 

E. ridleyana e duas de V. gracilirostris, obtidas durante a campanha de anilhamento. 

Durante o anilhamento, as aves costumam defecar dentro do saco de contenção ou 

durante o manuseio quando isso ocorre as fezes são coletadas e armazenadas em 

álcool para posterior análise (Ralph et al., 1985). As amostras de fezes foram 

analisadas na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).  

 

4.3.3 Condição corporal dos indivíduos 

Redes de neblina foram utilizadas para capturar indivíduos de E. ridleyana 

e V. gracilirostris e assim mensurar a condição corporal dos mesmos. As redes de 

neblina foram dispostas em trilhas pré-existentes na ilha principal para capturar as aves. 

As redes de neblina (12x3 m; 36 mm) foram abertas ao amanhecer (5 h) e fechadas no 

início da tarde (14 h) sendo monitoradas em intervalos de 20-30 min para evitar que os 

indivíduos capturados permanecessem muito tempo nas redes (Low, 1957; Ralph et 

al., 1993; Roos, 2010). Foram amostrados quatro pontos de rede de neblina em cada 

área, sendo que o esforço amostral por área dependeu do número de indivíduos 

capturados, sendo realizados 1.06 horas/rede na área conservada e 1.17 horas/rede 

na área antropizada. Foram totalizadas 96 horas de redes abertas e um esforço de 

19.162 m2h em 13 dias de captura. (metros quadrados de rede de neblina por hora de 

rede aberta). A taxa de captura de indivíduos na área antropizada foi 5,69 ind/h/rede e 

7,81 ind/h/rede na área conservada.  

As aves foram marcadas com anilhas metálicas numeradas cedidas pelo 

CEMAVE/ICMBio. Cada indivíduo recebeu também três anilhas coloridas, formando 

combinação única de cores que permite a individualização de cada ave. Em seguida 

as aves foram soltas no mesmo local de captura. 

Para inferir a condição corporal dos indivíduos de E. ridleyana e V. 

gracilirostris foram medidos: o peso (Milenkaya et al., 2015), a reserva de gordura, 
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onde foi classificada a quantidade de gordura armazenada na fúrcula (Milenkaya et 

al., 2013, 2015), o tamanho do músculo peitoral que envolve o esterno (Ludtke et al., 

2013; Milenkaya et al., 2013), o desgaste das penas de voo (Merilä; Hemborg, 2000), 

a quantidade de ectoparasitas (Loye; Zuk, 1991; Mestre, 2011; Calegaro-Marques; 

Amato, 2014), a protuberância cloacal e a placa de incubação (Davies et al., 2015). 

Para a pesagem, os indivíduos foram imobilizados dentro de um cilindro 

de papelão (4x10 cm e 1 mm de espessura aberto nas duas extremidades) e pesados 

em uma balança analógica digital (com precisão de 0,01 g). O comprimento da asa, 

da cauda, do bico e do tarso foi mensurado com o auxílio de um paquímetro analógico 

digital (com 0,01 mm de precisão; Apêndice B).  A presença de gordura na fúrcula foi 

classificada de zero a quatro, sendo: 0 – ausência de gordura na cavidade da fúrcula, 

1- a cavidade está 1/3 preenchida, 2- a cavidade está 2/3 preenchida, 3- a cavidade 

está completamente preenchida e 4- a cavidade da fúrcula está mais do que cheia, i. 

e. 4/3. (Kaiser, 1993; Gosler, 2004; Sutherland et al., 2004; Anexo B).  

A medida do músculo peitoral que envolve o esterno foi classificada de 

zero a dois, sendo: 0- pouco músculo peitoral com o osso esterno bem visível, 1- com 

musculatura peitoral cobrindo o osso esterno e 2- grande volume de músculo peitoral 

não sendo fácil a percepção do osso esterno (Bolton et al., 1993; Anexo C). 

Para o desgaste de penas foram contabilizadas as penas de voo 

(primárias) da asa por serem as mais importantes na manutenção do voo, além de 

serem significativamente mais desgastadas do que as penas secundárias e terciarias 

(Vágasi, et al., 2011), além das penas da cauda que mantem a qualidade do voo. O 

desgaste de penas da asa e da cauda foi classificado de zero a cinco, sendo: 0- penas 

primárias com bordas perfeitas e 5– penas excessivamente usadas, com 

extremidades quebradas (IBAMA, 1994; Anexo D).  

O grau de infestação das aves por ectoparasitas foi estabelecido 

visualmente para evitar a utilização de reagentes químicos que afetam a sobrevivência 

das aves (Whalter, Clayton, 1997; Dowling et al., 2001). Para avaliar a presença e 

quantidade de ectoparasitas, foram observadas as penas da asa e da cauda contra a 

luz e classificadas em graus de infestação: 1- nulo (sem presença ou sinais de 

ectoparasitas), 2- sinais (presença de lesões, contudo sem a presença dos 

ectoparasitos), 3- baixo (presença de até 10 indivíduos de ectoparasitos), 4- médio 

(presença de 10 a 20 indivíduos de ectoparasitos) e 5- alto (presença de mais de 20 

indivíduos de ectoparasitos; Mestre, 2011; Koop; Clayton, 2013; Magalhães et al., 
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2014). Para detectar a presença de outros ectoparasitas também foi observado todo 

o corpo dos indivíduos, mas esses dados não entraram para a análise. Para posterior 

identificação, alguns exemplares de ectoparasitas foram coletados com auxílio de fita 

adesiva e posteriormente fixados em álcool 70% (Walther, Clayfon, 1997; Visnak, 

Dumbacher, 1999).  

A protuberância cloacal, um indicativo do estado reprodutivo dos 

indivíduos machos, foi classificada em três categorias: 0– estado não reprodutivo, 1– 

estado reprodutivo parcial e 2– estado reprodutivo completo (Anexo E; IBAMA, 1994). 

A placa de incubação, que também pode fornecer informações sobre o período 

reprodutivo dos indivíduos, foi classificada em cinco categorias: 0– placa de incubação 

não está presente, 1– as penas do peito foram perdidas e algumas vascularizações 

podem ser vistas, mas a maior parte da área apresenta-se ainda lisa e vermelho 

escura, 2– vascularização evidente, 3– vascularização é extrema, 4– a maior parte da 

vascularização desapareceu e 5– vascularização e fluido desapareceram por 

completo (IBAMA, 1994; Anexo F). 

 

4.3.4 Abundância das aves endêmicas 

As abundâncias de E. ridleyana e V. gracilirostris foram estimadas pelo 

método de pontos de escuta (Ralph et al., 1995; Thompson, 2002; Rosenstock et al., 

2002). Foram realizados 32 pontos de escuta, 16 na área conservada e 16 na área 

antropizada realizados entre as 6 h e 9 h, horário de maior atividade das aves (Vielliard 

et al., 2010; Anjos et al., 2010). Os pontos foram escolhidos de acordo com Mestre et 

al. (2016) com o intuito de comparar a abundância ao longo dos anos. Cada ponto de 

escuta foi repetido quatro vezes em dias diferentes, totalizando um esforço amostral 

de 12 horas de ponto de escuta. As amostragens dos pontos eram alternadas de 

acordo com o dia e a área, sempre intercalando uma amostragem na área conservada 

com a área antropizada. O tempo de permanência em cada ponto de escuta foi de 

cinco minutos, durante o qual foram contabilizados os contatos visuais e sonoros com 

as aves presentes em um raio de 25 m (Anjos et al., 2010; Mestre et al., 2016). Para 

assegurar independência entre os pontos e evitar contar o mesmo indivíduo, casal ou 

bando duas vezes no mesmo ponto amostral, os pontos foram distanciados 200 m 

entre si (Vielliard; Silva, 1990; Vielliard et al., 2010; Anjos et al., 2010).  
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4.4 Análises estatísticas 

A diferença de cobertura vegetal e do solo entre as áreas foi verificada 

através da análise de variância multivariada com permutações (PERMANOVA), 

considerando as frequências das categorias de cobertura vegetal (árvores, arbustos, 

ervas, área aberta e área antropizado) e cobertura do solo (herbáceas graminóides, 

herbáceas não graminóides, subarbusto, serapilheira, solo exposto e rochas), como 

variáveis resposta, e o local (antropizada ou conservada) como variável categórica 

explicativa. Para visualizar a distribuição das amostras entre as áreas, usou-se o 

escalonamento multidimensional não-métrico (NMDS). Por se tratar de dados de 

porcentagem foi necessário a transformação dos dados através da função logit (logit 

= log[p/(1 - p)]) no pacote “car” do software R (Fox et al., 2016). Após a transformação 

foram gerados valores negativos, assim, adicionou-se um valor constante ao menor 

valor negativo para tornar os valores positivos. Para realizar essas análises utilizou-

se o pacote “vegan” (Oksanen et al. 2011). 

Para comparar o peso das aves entre as áreas de estudo aplicou-se o 

teste não paramétrico T de Welch de duas amostras, esse teste não paramétrico foi 

utilizado por permitir comparações de matrizes diferentes, uma vez que temos número 

de indivíduos diferentes entre as áreas. Para comparar as diferenças entre as 

frequências observadas e esperadas das variáveis qualitativas (ectoparasitas, 

desgaste de pena da cauda e da asa, protuberância cloacal, placa de incubação, 

gordura na fúrcula e exposição do esterno) entre as áreas de estudo foi realizado o 

teste Qui-quadrado.  

Para avaliar se as variáveis explicativas estavam correlacionadas foi 

realizado o teste de Pearson. Ao final obtivemos as seguintes variáveis: áreas, DAP, 

altura, dossel, distância entre as árvores, cobertura por vegetação  (árvores, arbustos, 

ervas, área aberta e área antropizada),  cobertura do solo (herbáceas graminóides, 

herbáceas não graminoides, serapilheira, solo exposto, subarbustos e rocha) e 

biomassa, neste último foi utilizado a função (log (biomassa)) uma vez que seus 

valores brutos eram muito altos o que poderia influenciar diante dos baixos valores 

aplicados nas outras variáveis explicativas. 

Os dados de porcentagem de cobertura de vegetação e de solo foram 

reduzidos utilizando a Análise de Componentes Principais (PCA) utilizando apenas o 

componente principal mais informativo (PC1). As cinco colunas de cobertura de 

vegetação (árvore, arbusto, ervas, área aberta, e área antropizada) foram reduzidas 
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a uma só (PC1). Assim como as seis colunas de cobertura do solo (herbácea 

graminóide, herbácea não graminóide, serapilheira, solo exposto, subarbusto e rocha) 

foram reduzidas a uma só (PC1). Após reduzidos, esses componentes foram 

utilizados como variáveis explicativas nas análises de MLR.  Para essa análise foi 

usada a função “prcomp” no pacote “stats” (Venables; Ripley, 2002). 

A fim de verificar quais variáveis ambientais estariam influenciando a 

condição corporal das aves, foi aplicado uma MLR usando o pacote mlogit (Bartoń, 

2015). Somente variáveis de condição corporal que foram significativamente 

diferentes entre as áreas foram utilizadas no modelo. As variáveis respostas utilizadas 

foram áreas, DAP, altura das árvores, dossel, distância entre árvores, vegetação 

(árvores, arbustos, ervas, área aberta e área antropizada), cobertura do solo 

(herbáceas graminóides, herbáceas não graminoides, serapilheira, solo exposto, 

subarbustos e rocha) e biomassa.  

Para verificar quais variáveis ambientais – cobertura vegetal e 

disponibilidade de recurso alimentar – estariam influenciando na abundancia de Vireo 

gracilirostris e Elaenia ridleyana, foi utilizada a regressão logística (Nagawaka; 

Schielzeth, 2010; Crawley, 2013). Para a regressão logística utilizou-se a função GLM 

usando o pacote “MuMIn” e a família poisson. A importância relativa das variáveis foi 

avaliada através de todas as combinações possíveis das variáveis selecionadas 

usando a função dredge no pacote “MuMIn” (Bartoń, 2015) para encontrar o melhor 

modelo preditivo para abundância das aves endêmicas. Seguidamente foi utilizado o 

ΔAICc para verificar o melhor modelo. O Critério de Informação Akaike (AIC) é um 

método para selecionar um modelo a partir de um conjunto de modelos (Burnham; 

Anderson, 2002). A seleção de modelos se deu pelo valor de ΔAICc mais baixo, sendo 

aceitáveis modelos com valores entre 0 e 2. Os pesos de Akaike dão a probabilidade 

de que um modelo seja o melhor modelo, considerando os dados e o conjunto de 

modelos possíveis (Burnham; Anderson, 2002). 

Para verificar diferenças da riqueza, biomassa e abundância dos 

artrópodes separadamente entre as áreas foi realizado o teste não paramétrico Teste 

T de Welch. Modelos Lineares Generalizados (GLMs) foram utilizados para testar a 

diferença de disponibilidade de itens alimentares entre as áreas, em que a biomassa 

de artrópodes foi utilizada como variável resposta e o local (antropizada ou 

conservada) como variável categórica explicativa. A abundância de insetos entre as 

áreas foi analisada através do escalonamento multidimensional não-métrico (NMDS) 
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baseado no índice de dissimilaridade de Bray-Curtis, levando em consideração 

apenas as ordens com número mínimo de dez espécimes (Legendre; Legendre 1998). 

Todas as análises foram realizadas no programa R (R Core Team, 2015).  

 

5 RESULTADOS  

5.1 Condição corporal dos indivíduos de Elaenia ridleyana e Vireo gracilirostris 

A condição corporal de 97 indivíduos foi estimada, sendo 52 Vireo 

gracilirostris (30 na área conservada e 22 na antropizada), e 45 Elaenia ridleyana (21 

na área conservada e 24 na área antropizada).  

O número de ectoparasitas nos indivíduos de E. ridleyana e V. 

gracilirostris não diferiu entre as áreas. Todos os indivíduos capturados estavam com 

ectoparasitas nas penas da asa e cauda. Ao todo foram coletados ectoparasitas de 11 

aves diferentes (cinco de V. gracilirostris e seis de E. ridleyana), todas as amostras 

continham espécimes de ácaros dos gêneros Trouessartia e Amerodectes. Nas 

amostras de ectoparasitas de V. gracilirostris foram encontrados exemplares de ácaros 

da espécie Amerodectes vireonis descrita recentemente em outro hospedeiro, Vireo 

olivaceus (Hernandes et al., 2016) e está sendo reportada pela primeira vez em V. 

gracilirostris. Nas amostras de ectoparasitas de E. ridleyana foram encontrados 

exemplares de ácaros de duas espécies novas Amerodectes sp. e Trouessartia sp. 

Nenhum outro tipo de ectoparasita foi encontrado em nenhum dos indivíduos.  

 Não foi observada diferença de peso e do índice de gordura na fúrcula 

para as aves entre as áreas de estudo. A maioria dos indivíduos de E. ridleyana (n = 

43) não apresentaram gordura na fúrcula, sendo todos os indivíduos da área 

antropizada com índice ‘zero’. O mesmo foi observado para V. gracilirostris. O grau de 

cobertura do osso esterno por músculos também não diferiu entre as áreas observadas 

(Tabela 1).  

Havia mais indivíduos de E. ridleyana com placa de incubação na área 

conservada (X2 = 13.481; p = 0.019). Para V. gracilirostris não foi observado diferença 

das classificações das placas de incubação entre as áreas (X2 = 6.663; p = 0.246) 

(Tabela 1). Indivíduos com protuberância cloacal não diferiram entre as áreas. Para E. 

ridleyana o maior número de indivíduos se encontravam no estágio reprodutivo 

completo (nível 2; n = 24 do total de 45 indivíduos), sendo 12 em cada área. Os 

indivíduos de V. gracilirostris, em sua maioria, apresentaram protuberância cloacal no 
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estado não reprodutivo (nível 0; n = 26 do total de 52 indivíduos), sendo a maioria dos 

indivíduos encontrados (n = 18) na área conservada (Tabela 1). 
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Tabela 1. Variáveis de condição corporal dos indivíduos de Elaenia ridleyana e Vireo gracilirostris nas áreas conservada e antropizada 

da ilha principal do Arquipélago de Fernando de Noronha. (Código das variáveis: X2 = valor do teste chiquadrado; df = graus de 

liberdade; p = valor de ‘p’; N0, N1, N2, N3, N4 e N5 níveis de classificação de cada variável) *Relação de significância (p<0.05). 

 Conservado Antropizado  

 Níveis  N0 N1 N2 N3 N4 N5 N0 N1 N2 N3 N4 N5 X2 df p 

Elaenia 
ridleya-  

Gordura - fúrcula 20 2 0 2 0 - 20 1 0 1 0 - 1.876 5 0.598 

Esterno 2 12 5 - - - 2 8 13  - - - 4.917 2 0.085 

Desgaste da asa  0 2 14 4 3 0 1 0 4 11 5 1 15.26 5 0.009* 

Desgaste da cauda  0 0 7 8 2 6 1 0 0 2 10 8 15.74 3 0.001* 

Placa de incubação 9 3 3 0 3 5 16 1 1 3 0 0 13.48 5 0.019* 

Protuberan. cloacal 6 5 12  - - - 3 7 12 - - - 2.329 2 0.312 

Ectoparasita asa 0 1 0 0 5 19 0 0 0 3 6 16 4.348 3 0.226 

Ectoparasita cauda 0 3 0 11 2 9 0 0 0 9 6 10 5.252 3 0.154 

Vireo 
gracilirostris 

Gordura - fúrcula 21 1 2 4 2 - 17 1 3 0 1 - 3.754 4 0.440 

Esterno 0 6 11 - - - 0 5 24 - - - 1.055 1 0.304 

Desgaste da asa  0 6 18 6 0 0 0 0 8 12 2 0 13.1 3 0.004* 

Desgaste da cauda  0 0 4 8 10 8 0 0 0 1 7 14 12.18 3 0.006* 

Placa de incubação 14 0 1 4 8 3 14 1 0 4 3 0 6.663 5 0.246 

Protuberan. cloacal 18 3 9 - - - 8 4 10 - - - 3.242 2 0.197  

Ectoparasita asa 0 6 0 14 7 3 0 4 0 8 6 5 1.718 3 0.632 

Ectoparasita cauda 0 23 0 5 1 1 0 14 0 6 1 2 1.718 3 0.632 
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O desgaste de penas das asas foi menor na área conservada tanto para 

E. ridleyana (X2 = 15.2647; df = 5; p = 0.009) como para V. gracilirostris (X2 = 13.1024; 

df = 3; p = 0.0042) (Figura 7; Apêndice B). O desgaste das penas da cauda também 

foi menor na área conservada, para E. ridleyana (X2 = 15.7417; df = 3; p = 0.001) e 

para V. gracilirostris (X2 = 12.1866; df = 3; p = 0.006) (Figura 7; Apêndice B). 

Figura 7 -  Níveis de desgaste das penas das asas e cauda de Elaenia ridleyana e 

Vireo gracilirostris nas áreas conservada e antropizada na ilha principal do arquipélago 

de Fernando de Noronha. O nível ‘zero’ representa as penas sem desgastes e nível 

‘cinco’ as penas muito desgastadas. 

 

 

Com base nos resultados das análises anteriores foram utilizadas oito 

variáveis para a construção de um modelo global de previsão do desgaste de pena: 

1) área (antropizada e conservada), 2) DAP das árvores, 3) altura das árvores, 4) 

biomassa de artrópodes (logaritimizado), 5) cobertura de dossel, 6) distância entre as 

árvores, 7) cobertura do solo (modelo reduzido utilizando apenas o primeiro eixo da 

PCA) e 8) cobertura da vegetação (modelo reduzido utilizando apenas o primeiro eixo 

da PCA). No entanto, o desgaste de penas das asas de E. ridleyana (todos os p> 0.05; 

R2 = 0.026) e V. gracilirostris (todos os p> 0.05; R2 = 0.021) não foi explicado por 

nenhuma das variáveis mensuradas.  
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5.2 Abundância de Elaenia ridleyana e Vireo gracilirostris 

O maior número de indivíduos de E. ridleyana detectado através do 

ponto de escuta foi 125 (x̅=3.90; dp=2.70), sendo 60 na área antropizada (x̅=3.87; 

dp=2.06) e 65 na área conservada (x̅=3.37; dp=1.89). Para V. gracilirostris o maior 

número de indivíduos detectados foi 117 (x̅=3.65; dp=2.84), sendo 37 (x̅=5; 

dp=2.42) na área conservada e 80 (x̅=3.65; dp=2.84) na área antropizada.  

A média de abundância por porto de amostragem de E. ridleyana (x̅ = 

1.26 ind/dia x ponto) e V. gracilirostris (x̅ = 1.1 ind/dia x ponto) foi maior na área 

conservada, assim como a abundância geral para E. ridleyana e V. gracilirostris (t 

= 2.138, df = 29.97, p = 0.040,e t = 3.497, df = 28.58, p = 0.001; respectivamente) 

(Figura 8). 

Figura 8 - Abundância de Elaenia ridleyana e Vireo gracilirostris nas áreas 

conservada e antropizada mensurada através de 32 pontos de escuta (16 em cada 

área) na ilha principal do arquipélago de Fernando de Noronha. 

 

Foram utilizadas as seguintes variáveis para formular o modelo global 

de previsão da abundância das aves: 1- árvores, 2- arbustos, 3- ervas, 4- altura das 

árvores, 5-cobertura do solo por áreas antropizadas, 6- DAP das árvores, 7- DAS 

das árvores, 8- herbáceas graminoides, 9- herbáceas não graminoides, 10- 

serrapilheira, 11- solo exposto, 12- subarbusto, 13- rochas, 14- distância média das 

árvores, 15- densidade de dossel e 16- biomassa dos artrópodes (logaritimizados). 

De acordo com os melhores modelos preditivos (Tabela 2), observou-

se que a abundância de E. ridleyana foi melhor explicada pela porcentagem de 
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cobertura do solo por áreas antropizadas e biomassa de artrópodes (Tabela 3).  E 

para V. gracilirostris, a abundância foi melhor explicada pela cobertura das áreas 

por árvores e a cobertura do solo por áreas antropizadas (Tabela 4). 

 

Tabela 2 - Classificação de modelos para abundância de E. ridleyana e V. 

gracilirostris entre as áreas conservada e antropizada usando regressão logística; a 

função dredge no pacote MuMIn foi usada para testar todas as combinações 

possíveis das variáveis selecionadas. São também mostrados o ΔAICc (diferença no 

valor de AICc em relação ao melhor modelo) e o peso de AICc. Os modelos são 

classificados de acordo com o ΔAICc. (Código das variáveis: df = graus de liberdade; 

AICc = Aikake Information Criterion; ΔAICc = Aikake Information Criterion). 

Elaenia ridleyana 

 Fórmula do modelo  df  AICc  ΔAICc  peso 

1  Antro + árvore + biomassa  5 74.19 0 0.37 

2  Antro + biomassa 4 74.84 0.65 0.27 

3 Antro + biomassa + subarbusto 5 76.05 1.87 0.15 

4 Antro +  subarbusto 4 76.50 2.32 0.12 

5 Antro + hg + subarbusto 5 76.79 2.60 0.10 

      

Vireo gracilirostris 

 Fórmula do modelo df  AICc  ΔAICc  peso 

1  Árvore + rocha  4 76.38 0 0.25 

2  Árvore + rocha + DAS 5 76.61 0.24 0.22 

3  Árvore + rocha + ervas 5 76.85 0.47 0.20 

4 Árvore  3 76.89 0.52 0.19 

5 Rocha + ervas + subarbusto 5 77.70 1.32 0.13 

 

Tabela 3 - Modelo final com base na seleção dredge apontando as variáveis mais 

relevantes que predizem a abundância de E. ridleyana entre as áreas antropizada e 

conservada na ilha principal de Fernando de Noronha. 

 Estimate  Std. Error  t value  p value 

(Intercept)  14.6473            3.3347 4.392 0.0004 

Antro -1.8952 0.4220 4.491 0.068 

Biomassa -0.9268 0.3729 2.486 0.024 
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Tabela 4 - Modelo final com base na seleção dredge apontando as variáveis mais 

relevantes que predizem a abundância de V. gracilirostris entre as áreas antropizada 

e conservada na ilha principal de Fernando de Noronha. 

 Estimate  Std. Error  t value  p value 

(Intercept)  -2.3145 1.3850 1.671 0.113 

Árvore 1.1608 0.2788 4.163 0.0006 

Rochas 0.4254 0.2295 1.854 0.08 

 

5.3 Caracterização da vegetação 

Tanto a estrutura (distância entre as árvores, DAP, DAS e altura das 

árvores) quanto a cobertura da vegetação e solo diferiu entre as áreas (Figura 9; 

Apêndice C). Na área conservada, existe maior cobertura por árvores e arbustos 

(juntos representam 85% da cobertura total). Na área antropizada, a cobertura por 

árvores juntamente com a cobertura por área antropizada construída (casas e ruas, 

por exemplo) foram predominantes (juntos representam 59.5% da cobertura total) 

(Figura 9; Apêndice C). A cobertura do solo também diferiu entre as duas áreas 

(Figura 9; Apêndice C). Na área conservada, o solo é predominantemente coberto 

por serapilheira e subarbusto (juntos representam 59.4% da cobertura total). Já o 

solo das áreas antropizadas é coberto em sua maior parte por serapilheira e 

herbáceas graminóides (juntos representam 66.7% da cobertura total) (Figura 9; 

Apêndice C).  
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Figura 9 - Cobertura vegetal e do solo nas áreas conservada e antropizada da ilha 

principal do arquipélago de Fernando de Noronha. Média das porcentagens da 

cobertura dos 16 pontos por área. Cobertura vegetal: Anthrop.: área antropizada; 

Open: área aberta; Und. Bush: vegetação rasteira; Bush: arbusto; Tree: árvore. 

Cobertura do solo: Rock: rocha; Sub.: subarbusto; Bare ground: solo exposto; Litter: 

serapilheira; HNG: herbáceas não graminóides; HG: herbáceas graminóides. 

 

 

Ao analisar todas as variáveis de caracterização vegetal, observou-se 

diferença significativa entre as áreas, (PERMANOVA, F = 24.755; p = 0.001). A 

área antropizada tem maior porcentagem de vegetação rasteira, herbáceas 

graminóides, herbáceas não graminóides, solo exposto e áreas antropizadas. As 

árvores têm maior DAP e DAS e maior densidade do dossel. Enquanto a área 

conservada tem maior porcentagem de árvores, arbustos, rochas, subarbustos e 

maior altura média (como foi possível observar através da análise NMDS) (Figura 

10; Tabela 5). As variáveis de caracterização da vegetação, mesmo quando 

analisadas separadamente, através do Teste T de Welch, foram diferentes entre as 

áreas (Apêndice C). 
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Tabela 5 - Escores dos estratos de vegetação obtidos a partir da ordenação em 

escalonamento multidimensional não-métrico (NMDS) e analisados para a 

diferenciação de cada uma das áreas quanto as características vegetais 

predominantes entre as áreas. Os valores positivos do eixo 1 são referentes às 

características do habitat predominantes na área antropizada e os valores 

negativos referentes à área conservada. 

Caracterização da vegetação  Eixo 1 (MDS1) Eixo 2 (MDS2) 

Cobertura do solo Subarbusto 0.46764 -0.6542 

Cobertura da veg. Árvore 0.10436 0.01991 

Cobertura do solo Serapilheira 0.07529 -0.13994 

Estrutura da veg. Densidade do dossel  0.06863 0.0265 

Cobertura da veg. Arbusto 0.03639 0.01904 

Cobertura do solo Rocha 0.036 0.07359 

Cobertura da veg. Área aberta 0.01927 -0.23403 

Estrutura da veg. DAP -0.10447 -0.07836 

Cobertura do solo Solo exposto -0.16331 0.38121 

Estrutura da veg. Dist. árvore ao 
observador 

-0.20583 -0.14654 

Estrutura da veg. DAS -0.24091 -0.13166 

Estrutura da veg. Altura da árvore -0.28892 -0.15731  

Cobertura do solo Herbácea não 
graminóide 

-0.45078 -0.38438 

Cobertura da veg. Área antropizada -0.5975 -0.19436 

Cobertura do solo Herbácea graminóide -0.62498 0.45952 

Cobertura da veg. Vegetação rasteira -0.86662 0.15567 
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Figura 10 - Caracterização da cobertura vegetal e do solo nas áreas conservada e 

antropizada da ilha principal do arquipélago de Fernando de Noronha. Observou-se 

diferença da caracterização da vegetação entre as áreas, (PERMANOVA, F = 

24.755; p = 0.001). Ordenação em escalonamento multidimensional não-métrico 

(NMDS, stress = 0.2254) das áreas em relação a cobertura do solo e da vegetação 

(hg: herbáceas graminóides; hng: herbáceas não graminóides; se: serapilheira; so: 

solo exposto; su: subarbusto; ro: rocha; ar: árvore; ar: arbusto; vr: vegetação rasteira; 

ab: área aberta; an: área antropizada). 

 

 

 

Nos pontos de amostragem de vegetação foram identificadas 18 

espécies de árvores que são utilizadas para nidificação ou forrageamento por V. 

gracilirostris e E. ridleyana. Essas aves são principalmente insetívoras, mas na 

estação chuvosa, quando há grande abundância de frutos, é possível observá-las 

se alimentando de itens vegetais. Das árvores observadas, 11 foram utilizadas para 

forrageamento (consumo de frutos, néctar e flores) e sete para nidificação. Dentre 

as espécies usadas para forrageio, apenas três foram encontradas na área 

conservada, enquanto todas as 11 foram encontradas na área antropizada. Das 
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sete espécies utilizadas para nidificação, cinco foram encontradas apenas na área 

conservada, dentre elas a burra-leiteira (Sapium argutum), espécie tóxica. Na área 

antropizada foram encontradas apenas duas espécies sendo utilizadas para 

nidificação (Apêndice D).  

 

5.4 Disponibilidade de recurso alimentar 

Um total de 7127 artrópodes foi coletado, distribuídos em 15 ordens: 

Lepidoptera, Isoptera, Orthoptera, Coleoptera, Homoptera, Hymenoptera, Diptera, 

Blattodea, Collembola, Hemiptera, Heteroptera, Mantodea, Psocodea, Araneae e 

Diplopoda. Na área conservada foram capturados 4499 espécimes (x̅ = 449,4 

dp=281.16 artrópodes por ponto) e na área antropizada 2628 espécimes (x̅ = 262,8; 

dp=136.68 artrópodes por ponto). Essas ordens foram subdivididas em 151 

morfotipos (Apêndice E).  

Foram coletados 3569 espécimes nas armadilhas malaise, sendo 1172 

(x̅ = 234,4; dp=84.7 artrópodes por ponto) na área antropizada e 2397 (x̅ = 398.5; 

dp=319.3 artrópodes por ponto) na área conservada, os quais estão distribuídos em 

oito ordens: Collembola, Diptera, Homoptera, Hymenoptera, Isoptera, Lepidoptera, 

Psocodea e Coleoptera. As ordens mais abundantes foram Diptera (82%) e 

Hymenoptera (14%) (Apêndice E).   

Com o auxílio do guarda-chuva entomológico foram capturados 3558 

espécimes, sendo 1456 na área antropizada (x̅ = 145,6 sd=46.38 artrópodes por 

ponto) e 2102 na área conservada (x̅ = 210,2 sd=117.84 artrópodes por ponto), 

divididos em 15 ordens: Araneae, Blattodea, Coleoptera, Collembola, Diplopoda, 

Diptera, Hemiptera, Heteroptera, Homoptera, Hymenoptera, Isoptera, Lepidoptera, 

Mantodea, Orthoptera e Psocodea, das quais as mais abundantes foram 

Hymenoptera (29%), Homoptera (27%) e Araneae (18%) (Apêndice E).  

Nas análises de fezes foram encontrados fragmentos de Isoptera e 

material vegetal para as amostras de E. ridleyana (n = 4). Nas amostras de V. 

gracilirostris (n = 2), foram encontrados fragmentos de artrópodes das ordens: 

Araneae, Isoptera, Hemiptera e Coleoptera. Através de observações visuais diretas 

em campo foi possível observar V. gracilirostris se alimentando de Diplopoda e 

Hymenoptera (vespa do gênero Polistes e formigas). As duas espécies de aves 

foram observadas forrageando no solo, nos estratos baixo, médio e alto da 

vegetação e realizando voos para a captura de artrópodes no ar.  
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A área conservada apresentou maior biomassa de artrópodes do que 

a área antropizada (15.356,68 mm3; x̅=33.58; dp=49.39 e 4.290,27 mm3, x̅=31.68; 

dp=46.42 respectivamente; t = 2.89, df = 304.76, p = 0.004). (Apêndice E). 

Não foi observada diferença na riqueza de morfotipos entre as áreas (t 

= 0.2855, df = 27.72, p = 0.777). Sendo as ordens com maior número de morfotipos 

em ambas as áreas: Hymenoptera, Coleoptera, Diptera e Homoptera (Apêndice E). 

A abundância de artrópodes foi maior na área conservada (n = 4.499 x̅=280.8; 

dp=195.6) do que a área antropizada (n = 2.628; x̅=170.6; dp=73.6) (t = 2.506, df = 

443.4, p = 0.012). A análise NMDS mostra que na área antropizada as ordens mais 

representativas em termos de abundância foram Aranaea, Blattlode, Collembola, 

Hemiptera, Heteroptera, Hymenoptera, Lepdoptera, Orthoptera e Psocoptera. Na 

área conservada as ordens mais representativas foram Diptera, Homoptera, Isoptera 

e Coleoptera (NMDS, stress = 0.1781; F = 0.0722, p = 0.009 para área; Figura 11; 

Tabela 6).  

 

Tabela 6. Escores da abundância de artrópodes por ordem entre as áreas 

conservada e antropizada obtidos a partir da ordenação em escalonamento 

multidimensional não-métrico (NMDS). 

Ordem Eixo (MDS1) Eixo (MDS2) 

Diptera 0.8009588 -0.1003474 

Hymenoptera 0.617079 0.74570963 

Psocodea 0.2601904 1.33320654 

Homoptera -0.2778907 -0.60059534 

Coleoptera -0.3815936 -0.24162908 

Lepdoptera -0.3938613 0.72638695 

Isoptera -0.4219645 -0.53706621 

Blattlodea -0.5754619 0.18108115 

Aranaea -0.5821468 -0.0235696 

Collembola -0.7536705 0.45424972 

Orthoptera -0.7828873 1.11373456 

Hemiptera -1.0061493 0.940455 
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Heteroptera -1.0421045 0.09310635 

 

Figura 11 - Ordenação em escalonamento multidimensional não-métrico (NMDS, 

stress = 0.1781; F = 0.0722, p = 0.009 para área; F = 0.2047, p = 0.001 para 

armadilha) DGH áreas conservada e antropizada em relação a abundância de 

artrópodes como: arachinida (ara), blattodea (bla), colembola (cll), coleóptera (col), 

díptera (dip), hemíptera (hem), heteroptera (het), homóptera (hom), hymenoptera 

(hym), isoptera (isso), lepdoptera (lep), orthoptera (orth) e psocoptera (pso). 

 

 

6 DISCUSSÃO 

6.1 Condição corporal dos indivíduos  

Elaenia ridleyana e Vireo gracilirostris apresentaram maior desgaste de 

penas da asa e da cauda na área antropizada na ilha principal de Fernando de 

Noronha. O desgaste de penas pode estar relacionado com a baixa qualidade do 

habitat nas áreas antropizadas, uma vez que áreas com menor qualidade tem menos 

recursos disponíveis o que pode levar a um aumento na área de forrageamento 

causando maior desgaste de penas. Resultados semelhantes foram encontrados para 

Passer domesticus no oeste da França e para Chiroxiphia caudata no sudeste de São 
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Paulo, em que os indivíduos ampliaram sua área de forrageamento em períodos em 

que a qualidade do habitat diminuiu (Hansbauer et al., 2008; Leloutre et al., 2014).  

O desgaste das penas diminui a qualidade e consequentemente o 

desempenho do voo, influenciando na eficiência de fuga de predadores, capacidade 

de termorregulação e probabilidade de sobrevivência para a próxima estação 

reprodutiva (Hemborg, 2000; Pap et al., 2005; Jovani et al., 2010; Vágási et al., 2012; 

Leloutre et al., 2014). Além das maiores distâncias a serem percorridas para forrageio, 

o desgaste de penas também pode estar relacionado à idade dos indivíduos (Leloutre 

et al., 2014). No entanto, nesse estudo só foram capturados indivíduos adultos, não 

havendo viés relacionado à idade. Quanto às características de habitat mensuradas, 

o desgaste de penas não foi relacionado a nenhuma delas.  

As medidas indicativas de estágio reprodutivo demostraram que há 

maior número de indivíduos de E. ridleyana com placas de incubação na área 

conservada. A placa de incubação é indicador de estágio reprodutivo ativo (Faria et 

al., 2008), ou seja, existem mais indivíduos de E. ridleyana se reproduzindo na área 

conservada. Essa diferença pode estar relacionada às características ambientais, 

uma vez que para maximizar o sucesso reprodutivo, os organismos geralmente 

sincronizam esse período com as condições ótimas do ambiente (Lindström, 1999; 

Lourdais et al., 2002; Davies et al., 2015). A área conservada oferece potencialmente 

mais opções de sítios reprodutivos, por possuir vegetação mais estruturada além de 

uma maior disponibilidade de recursos alimentares influenciando os padrões do uso 

do habitat, como também foi observado em outros estudos (Holmes; Schultz, 1988; 

Pérez; Bulla, 2000; Durães; Marini, 2005). 

No que se refere a presença da protuberância cloacal, não foi observada 

diferença dos indivíduos entre as áreas. O aumento do tamanho da protuberância 

cloacal é observado nos machos durante o período reprodutivo (McGehee; Eitniear, 

2006). No entanto, nem sempre há sincronia entre a presença de placa de incubação 

nas fêmeas e o aumento da protuberância cloacal nos machos, como observado em 

Elaenia albiceps chilensis na Argentina (Cueto et al., 2016). Indicando que pode haver 

um período de diacronia entre os indivíduos, o que pode ter sido a causa dos 

resultados observado nesse estudo. Além disso, a placa de incubação fica evidente 

por maior período do que a protuberância cloacal, permitindo que ela seja mais 

facilmente detectada. 
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O peso e a gordura dos indivíduos não diferiram entre as áreas. A 

maioria dos estudos que observam variação de peso e acúmulo de gordura são 

relacionados a espécies que vivem em ambientes muito instáveis (Daniella R. F. 

Teles, 2013) ou a aves migratórias (Goulart; Rodrigues, 2007) em que os indivíduos 

precisam alocar maior nível de gordura em determinado período. Por exemplo, na 

espécie migratória Vireo olivaceus que apresentou variações de peso entre 16 g e 28 

g entre migrações (Connell et al., 1960). Quando não se trata de espécies migratórias 

como o Phacellodomus rufifrons (Furnaridae), não foi possível observar variações nos 

níveis de gordura entre áreas e períodos do ano (Goulart; Rodrigues, 2007). A 

diferença de disponibilidade de alimento observada entre as áreas poderia causar 

diferenças de peso e gordura nos indivíduos de E. ridleyana e V. gracilirostris. No 

entanto, as amostras foram realizadas no período chuvoso, onde há grande 

disponibilidade de alimento na ilha, e mesmo havendo diferenças entre as áreas, a 

disponibilidade de alimento parece ter sido suficiente para manter as espécies em 

boas condições corporais em ambas áreas. Todavia, na estação seca, quando a 

disponibilidade de alimento diminui significativamente, essas diferenças poderão 

influenciar no peso e gordura das aves entre as áreas. 

Não houve diferença de infestação de ectoparasitas para as aves entre 

as áreas. No entanto, estudos demonstram que há diferenças na prevalência e 

intensidade de parasitismo ao longo do gradiente de urbanização (Hamer et al., 2012; 

Calegaro-Marques; Amato, 2014; Giraudeau et al., 2014), constatando que as 

modificações no ambiente podem interferir nas relações parasito-hospedeiro (Loye; 

Carroll, 1995; Moller; Erritzoe, 2003). Em relação aos ectoparasitas observados em V. 

gracilirostris e E. ridleyana todos foram ácaros de penas, não sendo encontrado 

nenhum outro tipo. A relação das aves com esses ácaros é considerada simbiótica, 

pois acredita-se que esses ácaros apenas se alimentam das secreções oleaginosas 

das penas, não causando danos às aves (Blanco; Frías, 2001; Storni et al., 2005). 

Assim é de se esperar que a presença de ácaros plumícolas não afete a condição 

corporal de aves, como foi observado nesse estudo. Resultado similar foi observado 

na ilha de Seychelles (África), para Acrocephalus sechellensis em que os indivíduos 

também não apresentaram diferenças na condição corporal associadas à infestação 

por ácaros de pena Trouessartia sp. (Dowling et al., 2001).  

 Os resultados demonstrados nesse estudo evidenciam que as aves 

estão sendo afetadas pelas alterações antrópicas na ilha principal de Fernando de 
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Noronha. O fato de algumas variáveis de condição corporal não diferirem entre as 

áreas, apesar das diferenças na qualidade do hábitat, pode ter ocorrido devido a 

temporalidade da coleta de dados, mensuradas em apenas um período do ano. Além 

disso, apesar do histórico de ocupação humana da ilha, o processo de antropização 

atual pode não ser acentuado ao ponto de influenciar as demais variáveis de condição 

corporal. Contudo, as diferenças encontradas no desgaste de penas e número de 

indivíduos em atividade reprodutiva indica que o processo de antropização atual na 

ilha está afetando a condição corporal de E. ridleyana e V. gracilirostris.  

 

6.2 Abundância de Elaenia ridleyana e Vireo gracilirostris  

A abundância de E. ridleyana e V. gracilirostris foi maior na área 

conservada. Esse resultado é devido à variação na disponibilidade de recursos e a 

redução da cobertura vegetal na área antropizada. Sendo a maior abundância de aves 

observada em territórios mais rentáveis (Janiszewski et al., 2013). As alterações 

antrópicas diminuem a qualidade do habitat e expõem os organismos a condições 

ambientais inferiores, com menor disponibilidade de recurso, microclima alterado e 

interações desproporcionais entre espécies (McKinney, 2002; Chace; Walsh, 2006; 

Meillère et al., 2015). Apesar de algumas aves ocorrerem nessas áreas antropizadas, 

a abundância é menor, já que a maioria das espécies não tem adaptações para a 

exploração de recursos e evitar riscos dos ambientes urbanos (Sol et al., 2014). 

Algumas aves possuem requisitos que podem limitar a estrutura de sua população 

(Loiselle; Blake, 1991; Ribon et al., 2003) e influenciar os padrões do uso do habitat 

(Pérez; Bulla, 2000; Durães; Marini, 2005). Indivíduos de Vireo olivaceus, por 

exemplo, respondem negativamente a urbanização (Chace; Walsh, 2006). Assim 

como os indivíduos de Acrocephalus sechellensis (Acrocephalidae), das ilhas 

Seychelles que foram mais abundantes em áreas mais conservadas e com maior 

disponibilidade de recurso alimentar (Komdeur, 1996). 

Nesse estudo também foi encontrado maior média de abundância por 

ponto de amostragem de E. ridleyana (x̅ = 1.26 ind/dia x ponto) e V. gracilirostris (x̅ = 

1.1 ind/dia x ponto) na ilha principal quando comparado aos resultados de Mestre et 

al (2016) (x̅ = 0.32 ind/dia x ponto; x̅ = 0.28 ind/dia x ponto, respectivamente). Essa 

diferença pode ser devida as amostras do presente estudo terem sido realizadas no 

período reprodutivo aumentando assim a probabilidade de detecção das aves. Uma 

vez que nesse período as aves estão mais ativas, realizando corte, construção de 
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ninho e alimentado filhotes (Newton, 1979). Já o trabalho de Mestre et al (2016) foi 

realizado no segundo semestre, fora do período reprodutivo e na estação seca em 

que os recursos são menos abundantes, estando as aves menos ativas.  

A maior abundância de V. gracilirostris está associada a ambientes mais 

conservados e com vegetação mais alta. A prevalência de florestas e arbustos nessas 

áreas favorecem a abundância desses indivíduos, uma vez que essas aves estão 

associadas a esse tipo de vegetação (Mestre et al., 2016). As áreas conservadas 

apresentam maior complexidade de vegetação, possuindo heterogeneidade de 

estratos, possibilitando maior variedade de recursos alimentares, sendo importante 

para aves de pequeno porte que capturam artrópodes e se abrigam em meio a 

vegetação densa, como a maioria dos Vireonídeos (Holmes, 1990; Gimenes; Anjos, 

2003; Hansbauer et al., 2008). 

Para E. ridleyana a abundância está positivamente relacionada com 

ambientes conservados e com a cobertura da vegetação nas áreas. E assim como V. 

gracilirostris, estão associadas a áreas com maior cobertura de florestas e arbustos 

(Mestre et al., 2016). As espécies do gênero Elaenia têm preferência por áreas com 

vegetação menos densa e com certo grau de exposição à luz (Camargo, 1986). No 

entanto, as áreas antropizadas parecem apresentar um ambiente excessivamente 

exposto, inibindo a presença dessa espécie. Além disso, essas espécies também tem 

o hábito de forragear no solo, tendo as áreas antropizadas alto risco de predação no 

solo e nos estratos mais baixos da vegetação pelas espécies invasoras como gatos e 

tejos.  

A maior abundância de indivíduos está associada as melhores estruturas 

de vegetação na ilha principal corroborando com Mestre et al. (2016). V. gracilirostris 

e E. ridleyana são preferencialmente associados a habitats florestadados, indicando 

que essas espécies são dependentes de locais com uma boa cobertura de vegetação 

para persistir. Dessa forma, é possível compreender a importância das associações 

entre essas aves e a estrutura vegetal, enfatizando a vulnerabilidade destas aves em 

relação a ocupação humana.  

 

6.3 Caracterização da vegetação 

A área conservada e antropizada diferiram quanto à cobertura vegetal, à 

cobertura do solo e à estrutura da vegetação. Na área antropizada, a cobertura da 

vegetação foi menor do que na área conservada, sendo predominante as áreas 
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abertas e as espécies exóticas enquanto que na área conservada predominaram as 

árvores e arbustos nativos. Esse resultado torna evidente que as atividades antrópicas 

ao longo dos anos alteraram grande parte da vegetação da ilha, que teve suas matas 

derrubadas para dar lugar a construção de vilas e plantações. Essas alterações 

também foram observadas por outros autores que encontraram paisagem diferente 

da observada há séculos atrás pelos navegadores quando chegaram no arquipélago 

(Darwin, 1860; Oren, 1982; Schulz-Neto, 2004; Silva e Silva, 2008).  

Na área conservada observou-se cobertura predominante do solo por 

serapilheira e subarbustos e na área antropizada por serapilheira e herbáceas não 

graminoides. Essa composição é reflexo da complexidade da comunidade vegetal da 

área e dos estágios de sucessão (Pereira et al., 2005; Maraschin-Silva et al., 2009). 

A composição do substrato é de grande relevância para as espécies de Tiranídeos e 

Vireonídeos que forrageariam no solo, uma vez que grandes quantidades de 

artrópodes estão associadas a serapilheira (Olson, 1994; Brien; Ganger, 1990). E 

quanto mais complexa a cobertura vegetal dessas áreas, maior será a variedade de 

recursos alimentares disponíveis (Holmes, 1990; Holmes; Schultz, 1988; Bichier, 

2005). 

Indivíduos arbóreos com maior diâmetro da altura do peito e do solo, 

alturas e dossel foram registrados na área antropizada. Esse resultado pode ser 

devido ao grande número de plantas exóticas que encontraram na ilha um ambiente 

propício para se desenvolverem rapidamente, destoando da vegetação nativa da ilha, 

representadas por vegetação de caatinga, com árvores e arbustos de médio porte 

(Bastitella, 1996). Na área antropizada a maioria das espécies de árvores observadas 

sendo utilizadas para forrageamento por E. ridleyana e V. gracilirostris são espécies 

introduzidas. Contraditoriamente, esse mesmo resultado foi observado na área 

conservada, reflexo direto da antropização da ilha. A utilização desses itens pode ser 

devido a maior disponibilidade de frutíferas introduzidas pelo homem para uso na sua 

dieta nestes locais (Bastitella, 1996). A utilização de espécies introduzidas na dieta de 

aves insulares já foi reportada em outros estudos, como é o caso das espécies de 

passeriformes das ilhas do arquipélago de Galápagos (Equador) (Traveset et al., 

2015) e Nova Zelândia (Kelly et al., 2010). Essa substituição de itens alimentares pode 

ser particularmente problemática, uma vez que essas aves são dispersoras de 

sementes e polinizadoras, favorecendo a disseminação de espécies invasoras 

(Olesen; Valido, 2004). O que pode levar a perturbações nas interações entre aves e 
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plantas nativas com consequências ecológicas e evolutivas ainda desconhecidas 

(Traveset et al., 2015). 

Além das espécies de árvores utilizadas para forrageamento, também 

foi possível registrar algumas árvores sendo utilizadas como substrato para nidificação 

por E. ridleyana e V. gracilirostris. A maioria das observações foram na área 

conservada com registros de ninhos construídos sobre espécies exóticas e nativas na 

mesma proporção. No entanto, essas observações foram realizadas sem aplicação 

de nenhum método replicável, não podendo se afirmar nada a respeito da utilização 

de substratos para nidificação entre as áreas.  

Comparando a flora existente hoje com a do passado, é possível 

observar muito pouco em relação ao que encontraram os primeiros navegadores que 

chegaram ao arquipélago no começo do século XVI (Oren, 1982; Schulz-Neto, 2004). 

Hoje a vegetação é predominantemente arbustiva e herbácea, com várias espécies 

invasoras (Batistella, 1996; Silva e Silve, 2008). Um fato preocupante, uma vez que a 

perda de habitat é o fator que mais contribuiu para os atuais eventos globais de 

extinção (Thomas; Morris, 1995; Martin; Blackburn, 2012). Os resultados 

apresentados nesse estudo deixam evidentes as transformações causadas pelo 

homem na ilha principal do arquipélago de Fernando de Noronha, fazendo-se notórias 

as diferenças entre as áreas antropizada e conservada, afetando a condição corporal 

de E. ridleyana e V. gracilirostris. 

 

6.4 Disponibilidade de recurso alimentar 

Abundância e biomassa de artrópodes foram maiores na área 

conservada. Resultado esperado, uma vez que as alterações antrópicas na vegetação 

alteram a distribuição e diversidade das potenciais presas para as aves, estando os 

artrópodes associados a maior riqueza da vegetação (Greenberg; Bichier, 2005; 

Muller et al., 2012; Mendonça-Lima et al., 2014). A taxa de captura de presas está 

relacionada a disponibilidade de recurso alimentar o que influencia na condição 

corporal das aves e áreas degradadas diminuem a probabilidade de captura de 

presas, como foi possível observar para os indivíduos de Phylloscartes ventralis, da 

família Tiranidae (Mendonça-Lima; Hartz, 2014).  

Além da abundância e biomassa, o tipo de presas disponíveis também é 

importante, uma vez que cada espécie tem preferencias alimentares. Para Vireo 

gracilirostris um dos itens mais observados na sua dieta são os "whiteflies" 
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(Homoptera; Olson, 1984), e estes foram mais abundantes na área conservada. No 

entanto, V. gracilirostris também se alimenta de Araneae, Hemiptera, Diplopoda, 

Hymenoptera, Isoptera e Coleoptera, sendo as duas últimas ordens também mais 

abundantes na área conservada. A dieta de V. gracilirostris é similar a espécie 

continental e mais próxima filogeneticamente, Vireo olivaceus, que se alimenta 

preferencialmente de Araneae, Coleoptera, Hemiptera e Orthoptera (Souto, 2010).  

Na área conservada, a ordem Isoptera também foi mais abundante do 

que na área antropizada, sendo essa ordem a única encontrada nas análises de fezes 

de E. ridleyana, mostrando a importância da composição de artrópodes dessa área 

para a dieta dessas aves. A dieta de E. ridleyana ainda não foi estudada 

profundamente, não sendo conhecidos quais os principais itens da sua dieta. No 

continente, Elaenia spectabilis, espécie mais próxima filogeneticamente de E. 

ridleyana, se alimenta preferencialmente de frutas, Cecropia sp. (Moraceae), Cordia 

curassavica (Borraginaceae), além de artrópodes e insetos (Rosenberg, 1990; Marini; 

Cavalcante, 1998; Sigrist, 2009).  

Assim, é importante identificar o tipo de dieta necessária à espécie, uma 

vez que este influencia os padrões de uso do habitat (Chapman; Rosenberg, 1991). A 

identificação de recursos alimentares que são críticos para espécies particulares pode 

ser um grande aliado da conservação, ajudando a direcionar estratégias eficientes 

(Durães; Marini, 2005; Lopes et al., 2005). A disponibilidade de recurso alimentar é 

ainda mais representativa para as espécies insulares, tendo menor diversidade e 

interações mais simples quando comparada ao continente (Traveset et al., 2015). 

Assim, uma vez que os alimentos se tornem escassos nesses ambientes, as espécies 

não têm a opção de migrarem para outras áreas em busca de alimento, estando 

restritas aquelas ilhas.  

 

7 CONCLUSÕES 

Foram observadas alterações em algumas medidas de condições 

corporais de Elaenia ridleyana e Vireo gracilirostris entre as áreas conservada e 

antropizada. 

A abundância das aves é diferente entre as áreas e pode ser explicada 

pela qualidade do habitat (cobertura de vegetação). 

A qualidade do habitat diferi entre as duas áreas. 
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O processo de antropização na ilha principal de Fernando de Noronha 

altera a qualidade do hábitat, e tais alterações podem influenciar na condição corporal 

das aves endêmicas.  

 

Considerações finais  

Medidas são sugeridas pela IUCN afim de ampliar o conhecimento sobre 

as exigências de E. ridleyana e V. gracilirostris e compreender como elas reagem as 

alterações no meio (BirdLife International, 2017). Informações sobre o tamanho 

populacional e da área de vida; efeitos das espécies invasoras (gatos, tejos e ratos) 

sobre as populações dessas aves com sugestões de medidas eficientes para erradicar 

essas espécies da ilha, e; monitoramento da flutuação das populações ao longo dos 

anos afim de compreender a sua dinâmica. Essas ações propostas são importantes 

para monitorar as populações dessas aves, tendo em vista que elas estão sendo 

afetadas pela crescente antropização na ilha. 
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APÊNDICE A - CARACTERIZAÇÃO DA VEGETAÇÃO DOS 20 PONTOS AMOSTRAIS NA ILHA PRINCIPAL DE FERNANDO DE 

NORONHA COM OS RESPECTIVOS MÉTODOS DE COLETA UTILIZADOS PARA MENSURAR AS VARIÁVEIS. 

Caracterização 
da vegetação 

Variáveis Método de coleta 

Cobertura vegetal  

Árvores 

Estimativa da porcentagem de cobertura de uma área de raio de 25 
metros por árvores, arbustos, vegetação rasteira, área aberta e área 
antropizada em que no final essas variáveis somam 100% da 
cobertura da área. 

Arbustos 

Vegetação rasteira 

Área aberta 

Área antropizada  

Cobertura do solo  

Herbácea graminóide  

Estimativa da porcentagem de cobertura do solo em uma área de 1m2 

por herbáceas graminóides, herbáceas não graminóides, serapilheira, 
solo exposto, subarbusto e rocha.  
  

Herbácea não graminóide 

Serapilheira 

Solo exposto  

Subarbusto 

Rocha 

Estrutura da 
vegetação 

Diâmetro na altura do peito (DAP) Mensurado com fita métrica em centímetros a 1,30 cm do solo. 

Diâmetro na altura do solo (DAS) Mensurado com fita métrica em centímetros a 1,30 cm do solo. 

Altura da árvore Estimada a altura da árvore em metros com ponto referencial. 

Distância ao observador  
Mensurado com fita métrica em metros a distância do observador ás 
quatro árvores mais próximas ao ponto delimitado.  

Cobertura do dossel  
Mensurado com lente olho de peixe acoplado no celular (Iphone 5s) a 
1 metro e meio do chão.  
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APÊNDICE B - CONDIÇÃO CORPORAL DOS INDIVÍDUOS DE ELAENIA RIDLEYANA E VIREO GRACILIROSTRIS NA ÁREA 

CONSERVADA E ANTROPIZADA DA ILHA PRINCIPAL DE FERNANDO DE NORONHA. (CÓDIGO DAS VARIÁVEIS: X̅ = 

MÉDIA; DP = DESVIO PADRÃO; EP = ERRO PADRÃO; MIN = VALOR MÍNIMO OBSERVADO; MAX = VALOR MÁXIMO 

OBSERVADO; T-VALOR = VALOR DO TESTE T; DF = GRAUS DE LIBERDADE; P = VALOR DE ‘P’). 

  Conservado Antropizado    

Variáveis x̅  dp ep Min Max x̅ dp ep Min Max t df p 

Elaenia 
ridleyana 

Peso (g) 23.9 2.19 0.44 22 26.9 24 0.71 0.14 24 27.6 0.194 46.68 0.847 

Asa direita (mm) 83.92 2.12 0.42 80 88 85.2 2.34 0.47 80 91 1.963 47.54 0.055 

Cauda (mm) 71.88 3.07 0.62 65 88 73.6 3.89 0.78 70 78 1.733 45.54 0.090 

Tarso (mm) 19.71 0.77 0.15 18.1 20.8 19.9 1.11 0.23 18 21.1 1.733 38.81 0.522 

Bico (mm) 11.77 0.59 0.12 10.7 12.8 11.8 0.79 0.16 12 14.3 0.336 40.39 0.738 

Vireo 
gracilirostris 

Peso (g) 10.93 0.77 0.14 10 12.7 11 1.24 0.26 9.7 15.9 0.356 34.2 0.724 

Asa direita (mm) 63.61 2.45 0.44 60 69 63.9 2.38 0.5 60 68 0.387 48.25 0.700 

Cauda (mm) 57.13 2.94 0.53 50 64 56.9 2.97 0.62 49 60 -0.26 47.31 0.791 

Tarso (mm) 19.23 0.89 0.16 18.4 21.2 19.1 0.93 0.19 17 20.9 -0.48 46.19 0.629 

Bico (mm) 13.47 0.8 0.14 11.1 14.3 13.4 0.75 0.16 12 14.9 0.449 49.22 0.655 
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APÊNDICE C - CARACTERIZAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL E DO SOLO NAS ÁREAS CONSERVADA E ANTROPIZADA DA 

ILHA PRINCIPAL DE FERNANDO DE NORONHA. (X̅ = MÉDIA; M = MEDIANA; DP = DESVIO PADRÃO; T= VALOR DO TESTE T; DF 

= GRAUS DE LIBERDADE; P = VALOR DE ‘P’; W = VALOR DO TESTE WILCOXON). *RELAÇÃO DE SIGNIFICÂNCIA (P<0.05). 

 
 Conservada Antropizada    

Variáveis x̅ m dp Min Max x̅ m dp Min Max t df p 

Cobertura  
vegetal  

Árvores (%) 67.5 70 7.166 50 75 41 45 15.79 15 65 33.471 668.17 <0.000* 

Arbustos (%) 17.5 70 7.166 50 75 13.5 45 15.79 15 65 12.838 856.58 <0.000* 

Vegetação rasteira (%) 0.5 0 1.501 0 5 11 2.5 15.95 0 50 14.356 487.49 <0.000* 

Área aberta (%) 11.5 15 8.086 0 20 16 20 12.81 0 40 6.504 808.07 <0.000* 

Área antropizada (%) 0 0 0 0 0 18.5 20 5.030 10 30 80.577 479 <0.000* 

Cobertura  
do solo  

Herbácea graminóide (%)  12.36     0 25.44 0 100 31.10     5 37.72 0 100 8.624 845.53 <0.000* 

Herbácea não graminóide (%) 0.740 0 5.568 0 100 3.708       0 12.71 0 50 4.641 670.89 <0.000* 

Serrapilheira (%) 36.38         30 35.51 0 100 35.62 20 37.26 0 100 0.316 907.01 0.751 

Solo exposto (%) 16.10          0 26.45 0 100 11.80         0 21.31 0 100 2.855 827.48 0.004* 

Subarbusto (%) 23.14         0 37.07 0 100 10.75    0 28.14 0 100 5.184 800.34 <0.000* 

Rocha (%) 11.06        0 21.15 0 100 6.750        0 13.88 0 70 3.599 731.16 <0.000* 

 W df p 

Estrutura 
da 
vegetação 

DAP 0.096    0.06 0.096 0.03 0.93     0.139   0.08 0.266 0 2.40     5.601 602.1 0.000* 

DAS 0.155     0.10 0.143 0.03 1.03 0.213     0.15 0.378 0 3 6.923 614.86 0.000* 

Altura da árvore 2.271 2 0.931 1 7 2.662 2 2.234 0 13 5.767 635.92 0.000* 

Distância ao observador  0.973   1 0.938 0 6.5 1.610 2 1.823 0 13 13.751 716.14 0.000* 
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APÊNDICE D - ESPÉCIES DE ÁRVORES UTILIZADAS PARA FORRAGEAMENTO E NIDIFICAÇÃO POR ELAENIA RIDLEYANA (ER) E 

VIREO GRACILIROSTRIS (VG) NAS ÁREAS ANTROPIZADA E CONSERVADA NA ILHA PRINCIPAL DO ARQUIPÉLAGO DE 

FERNANDO DE NORONHA. (A = ÁREA ANTROPIZADA; C = ÁREA CONSERVADA; F = ÁRVORES UTILIZADAS PARA 

FORRAGEAMENTO; N = ÁRVORES UTILIZADAS PARA NIDIFICAÇÃO). 

Árvores utilizadas como recurso alimentar e reprodutivo 

Nome científico Nome comum A C F N 

Guettarda platypoda Angélica - X - Er (n=2) 

Psidium cattleianum Araçá X - X - 

Musa spp. Bananeira X - X - 

Sapium argutum Burra-leiteira - X - Er (n=2) 

Spondias mombin Cajá X X - Er (n=2) 

Lantana camara Chumbinho X X X - 

Cocos nucifera Coco X - X - 

Cynoplalla flexuosa Feijão bravo X - X - 

Ficus longifolia Figueira X - X Er (n=1) 

Ficus noronhae Gameleira X - X - 

Leucaena leucocephala Linhaça X X X - 

Mangifera indica Manga X - X - 

Erythrina velutina Mulungu X X X - 

Hibiscus mutabilis   Papoula X - X - 

Tabebuia roseoalba Peroba - X - Vg (n=1) 

Sideroxylon obtusifolium Quixaba - X - Er (n=1) 

Tamarindus indica Tamarindo - X - Er (n=1) 

Spondias purpurea Siriguela X - X - 

Total  13 10 12 7 

 

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2850227
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APÊNDICE E - NÚMERO DE INDIVÍDUOS COLETADOS NA ÁREA ANTROPIZADA E CONSERVADA ATRAVÉS DAS ARMADILHAS 

DE MALAISE E GUARDA-CHUVA ENTOMOLÓGICO NA ILHA PRINCIPAL DO ARQUIPÉLAGO DE FERNANDO DE NORONHA. ( 

ANTRO. = ÁREA ANTROPIZADA; CONS. = ÁREA CONSERVADA; N IND. = NÚMERO DE INDIVÍDUOS POR ARMADILHA; T = 

VALOR DO TESTE T; DF = GRAUS DE LIBERDADE; P = VALOR DE ‘P’).  

  Áreas Malaise Guarda-chuva 

Ordens Total (ind) Antro. Cons. n ind. t df p n ind. t df p 

Mantodea 2 1 1 0 - - - 2 -1 9 0.343 

Collembola 9 6 3 2 1 4 0.373 7 0 2.043 1 

Heteroptera 10 10 0 0 - - - 10 1.890 9 0.091 

Psocodea 13 12 1 2 1 4 0.373 11 2.043 10.250 0.067 

Lepidoptera 24 9 15 9 -0.758 5.616 0.478 15 -0.832 14.664 0.418 

Hemiptera 24 12 12 0 - - - 24 -0.738 9.568 0.478 

Blattodea 45 25 20 0 - - - 45 0 18 1 

Diplopoda 51 37 14 0 - - - 51 1.120 13.305 0.282 

Orthoptera 80 42 38 0 - - - 80 -0.230 17.987 0.820 

Coleoptera 178 76 102 40 -0.752 8.493 0.472 138 -0.773 16.307 0.450 

Isoptera 265 34 231 2 -1 5 0.363 263 -1.060 9.272 0.315 

Araneae 658 427 231 0 - - - 658 -0.347 12.22 0.734 

Homoptera 1048 192 856 102 -0.925 6.266 0.389 946 -2.105 10.082 0.061 

Hymenoptera 1506 997 509 485 0.679 5.511 0.524 1021 1.320 10.422 0.214 

Diptera 3214 861 2353 2921 -1.058 5.471 0.334 293 -1.267 9.260 0.235 

         t df p 

Abundância 7127 2628 4499 3569 -1.7013 161.57 0.0908 3558 -1.785 298.72 0.075 

Biomassa (mm3) 19646.96 4290.27 15356.68 7302.48 -2.0876 107.88 0.0391* 12344.4 -2.895 304.7 0.004 

Riqueza 151 120 108 74 - - - 117 0.285 27.7 0.777 
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ANEXO A - PREDAÇÃO DE ESPÉCIES NATIVAS POR ESPÉCIES EXÓTICAS NA 

ILHA PRINCIPAL DO ARQUIPÉLAGO DE FERNANDO DE NORONHA. A - 

ESPÉCIES INTRODUZIDA DE TEJO (SALVATOR MERIANAE) PREDANDO 

CARANGUEJO-AMARELO (JOHNGARTHIA LAGOSTOMA) AMEAÇADO DE 

EXTINÇÃO. B – GATO FERAL (FELIS CATUS) PREDANDO AVE MARINHA 

 

Fotos: Luiz Mestre 
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ANEXO B - QUANTIDADE DE GORDURA ARMAZENADA NA FÚRCULA 

 

Ilustração: Renata Floriano-Cunha 

 
 

0 – Sem gordura na cavidade da fúrcula, ou em qualquer outro lugar do corpo.  

1 – O fundo da cavidade da fúrcula está completamente preenchido, completando 1/3 

da cavidade total.  

2 – A cavidade da fúrcula apresenta-se 2/3 preenchida. Alguma gordura também pode 

ser observada logo abaixo da axila e geralmente também no abdômen.  

3 – A cavidade da fúrcula está completamente preenchida. Uma compacta camada 

de gordura também pode ser observada abaixo das asas e do abdome. 

4 – A cavidade da fúrcula está mais do que cheia. 
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ANEXO C - TAMANHO DO MÚSCULO PEITORAL QUE ENVOLVE O OSSO 
ESTERNO 

 

 

 

Adaptado de Bonnie Jo Manion 

0 – Pouco músculo peitoral com o osso esterno bem visível. 

1 – Musculatura peitoral cobrindo o osso esterno. 

2 - Grande volume de músculo peitoral não sendo fácil a percepção do osso esterno. 
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ANEXO D - DESGASTE DAS PENAS 

  

 

 Ilustração: Renata Floriano-Cunha  

 
0 – Sem uso, bordas das primárias perfeitas, a coloração é perceptível em toda a barra 

terminal, incluindo a extremidade das mesmas.  

1 – Levemente usadas, bordas das primárias ainda não apresentam franjeamentos ou 

cortes atuais. Uma discreta coloração mais clara e perceptível nas porções laterais, mas 

não nas extremidades das penas.  

2 – Relativamente usadas. Bordas das primarias apresentam cortes e franjeamento ainda 

discretos.  

3 – Franjeamento bem definido, cortes e falhas são óbvios ao longo das bordas;  

4 – Muito usadas. As primarias apresentam-se completamente talhadas nas bordas laterais 

e extremidades.  

5 – Excessivamente usadas, penas completamente esfarrapadas nas bordas, as 

extremidades estão completamente quebradas a ponto de exercerem alguma influência 

sobre o voo das aves.  
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ANEXO E - PROTUBERÂNCIA CLOACAL 

 

Ilustração: Rodrigo Valenzuela A.  

 

0 – Estado não reprodutivo.  

1 – Estado reprodutivo parcial. 

2 – Estado reprodutivo completo. 
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ANEXO F - PLACA DE INCUBAÇÃO 

 

 

Ilustração: Renata Floriano-Cunha  
 

0 – Placa de incubação não está presente. O peito encontra-se mais ou menos emplumado 

e apresenta suave coloração vermelho escuro. Nenhuma área do peito ou abdômen 

evidencia vascularização.  

1 – As penas do peito foram perdidas e algumas vascularizações podem ser vistas, mas a 

maior parte da área apresenta-se ainda lisa e vermelho escura.  

2 – Vascularização evidente, algumas pregas estão presentes e algum fluido abaixo da pele 

começa a tornar-se perceptível, dando a área uma coloração um pouco rosácea-opaca, 

contraria a coloração vermelha escura dos músculos. 

3 – Vascularização é extrema, a placa de incubação é espessa e enrugada, há mais fluido 

embaixo da pele. Este é o grau máximo de extensão da placa de incubação e corresponde 

ao período de incubação dos ovos.  

4 – A maior parte da vascularização desapareceu e o fluido embaixo da pele também, 

embora a pele mantenha-se ainda espessa e com a aparência ressecada e enrugada;  

5 – Vascularização e o fluido desapareceram por completo e a maior parte das pregas e 

rugas também. Presença de canhões de penas na área. 




