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Introdução Geral 

 

O Cerrado é a maior, a mais rica e a mais ameaçada savana tropical do mundo, 

com aproximadamente 80% da sua vegetação nativa convertida em áreas modificadas, 

como pastagem e agricultura (Myers et al. 2000, Silva e Bates 2002, Klink e Machado 

2005). É considerado um dos 25 hotspots mundiais para a conservação da 

biodiversidade devido à excepcional concentração de espécies endêmicas, alta riqueza 

de espécies e, também, por estar sofrendo uma rápida perda de vegetação nativa (Myers 

et al. 2000). Nele, foram registradas mais de 856 espécies de aves, das quais 4,3% são 

endêmicas (Cavalcanti 1999, Silva e Bates 2002, Marini e Garcia 2005, Silva e Santos 

2005).  

O Cerrado abriga 78% das espécies de aves de campos naturais que ocorrem no 

Brasil, e 41% do total relacionado para a América do Sul (Vickery et al. 1999). Apesar 

dessa importância, grandes áreas de campos nativos foram modificadas pela expansão 

da agricultura mecanizada de larga escala no Cerrado (Cavalcanti 1999). O 

desaparecimento dos campos naturais tem causado um declínio alarmante nas 

populações de aves dependentes destes hábitats (Stotz et al. 1996, Cavalcanti 1999, 

Vickery et al. 1999). 

A alta diversidade de aves e o considerável impacto humano demandam a 

priorização de pesquisas para subsidiar as ações conservacionistas no Cerrado 

(Cavalcanti 1999, Cavalcanti e Joly 2002, Macedo 2002). Entre elas está a geração de 

conhecimento sobre aspectos da história natural das espécies, informações consideradas 

essenciais para o desenvolvimento de medidas apropriadas para a conservação (Macedo 

2002, Podulka et al. 2004, Sutherland et al. 2004, Lopes e Marini 2005).  
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Numerosas espécies de aves que ocorrem no Cerrado ainda têm sua biologia 

pouco conhecida (Macedo 2002). Como exemplo têm-se Coryphaspiza melanotis e 

Cistothorus platensis, espécies habitantes de campos naturais no Cerrado (Tubelis e 

Cavalcanti 2001, Macedo 2002), esta última, inclusive, considerada espécie ameaçada 

de extinção (IUCN 2009). As informações disponíveis são, principalmente, de caráter 

geral, descritas brevemente em livros de ornitologia abrangentes, como guias de 

identificação de espécies (Ridgely e Tudor 1994, Stotz et al. 1996, Sick 1997, Sigrist 

2006), ou em trabalhos sobre comunidades de espécies de aves (e.g. Tubelis e 

Cavalcanti 2001). Assim, publicações específicas e detalhadas sobre a biologia de C. 

melanotis e C. platensis no Cerrado são inexistentes. Informações sobre áreas de vida 

são importantes para se compreender a biologia das espécies, assim como para 

disponibilizar informações importantes para estratégias de conservação e manejo (Pyke 

et al. 1977, Develey e Stouffer 2001, Lopes e Marini 2006). A presente pesquisa visa 

trazer informações pioneiras sobre a área de vida destas espécies de aves. 

Pesquisas sobre áreas de vida e territórios têm sido realizados em todos os 

continentes, principalmente com aves e mamíferos (Laver e Kelly 2008). Sherril e Case 

(1980) notaram que os termos “área de vida” e “território” costumam ser usados de 

maneira similar pela maioria dos autores, embora tenham sentidos diferentes. A área de 

vida é a área total na qual um indivíduo de uma espécie particular vive, buscando 

alimento, parceiros sexuais e abrigo (Pyke et al. 1977, Rose 1982). Por outro lado, o 

território é a porção da área de vida defendida contra outros indivíduos da mesma 

espécie (Odum e Kuenzler 1955, Podulka et al. 2004).  

Apesar de diversos aspectos dos estudos de áreas de vida e territórios já terem 

sido revisados (Schoener 1968, Worton 1987, Harris 1990, Lawson e Rodgers 1997, 

Powell 2000, Laver e Kelly 2008) nenhum estudo revisou publicações sobre aves de um 
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determinado continente ou região biogeográfica. Além disso, nenhuma revisão abrangeu 

aspectos gerais das metodologias de estudos sobre áreas de vida e territórios de aves. Ao 

reunir informações de estudos de área de vida e territórios de aves realizados na região 

Neotropical, este trabalho pretende apontar lacunas de conhecimento e sugestões para 

pesquisas futuras. 
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Objetivos 

 

1 - Estudar áreas de vida de Coryphaspiza melanotis em campo sujo no Parque 

Nacional da Chapada dos Veadeiros, Cerrado central.  Refere-se ao Capítulo 1. 

  

2 - Estudar áreas de vida de Cistothorus platensis em campo sujo no Parque Nacional 

da Chapada dos Veadeiros, Cerrado central.  Refere-se ao Capítulo 2. 

 

3 - Elaborar extensa revisão bibliográfica sobre estudos de áreas de vida e territórios de 

aves realizados na região Neotropical, apresentando e discutindo as metodologias 

empregadas, apontando lacunas de conhecimento e fazendo  sugestões para pesquisas 

futuras neste tema. Refere-se ao Capítulo 3. 
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Capítulo 1 

 

 

 

 

 

 

 

Área de vida do tico-tico-de-máscara-negra Coryphaspiza melanotis 

(Aves: Emberizidae) no Brasil central 
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ABSTRACT: Home ranges of the Black-masked Finch Coryphaspiza melanotis 

(Aves: Emberizidae) in central Brazil. In the Cerrado, native grasslands have been 

dramatically lost, leading to alarming declines in the populations of bird species that 

require these physiognomies. Species such as the Black-masked Finch Coryphaspiza 

melanotis are vulnerable to extinction and remain poorly known. The objective of this 

study was to examine home ranges of the C. melanotis at Parque Nacional da Chapada 

dos Veadeiros, central Brasil. Ten males were studied in a patch of shrubby grassland 

(campo sujo) between February and December 2008. The mean size of home ranges 

was 4,47 ± 1,49 ha (Minimum Convex Poligon) and 3,48 ± 1,44 ha (Kernel 95%) and 

varied between seasons. Home ranges were significantly larger in the non-breeding dry 

season than in other periods, and significantly smaller in the breeding season than in 

other periods. Core areas (Kernel 50%) had a mean of 0,46 ± 0,26 ha. A high overlap 

of home ranges was observed. The home ranges of all males studied were overlapped 

with those of at least three co-specifics, and most had more than 50% of its area 

overlapped. A nest containing an egg and a nestling was found in November. Small 

and high overlapping home ranges can be considered as positive for the conservation 

of C. melanotis. This is because small fragments or reserves could substantially 

contribute to the conservation of its populations through the Cerrado extension.   
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RESUMO: As áreas campestres do Cerrado estão sendo rapidamente destruídas, 

causando um declínio alarmante nas populações de aves dependentes destes hábitats. 

Espécies como o tico-tico-de-máscara-negra Coryphaspiza melanotis estão atualmente 

vulneráveis à extinção e permanecem pouco conhecidas. Informações sobre sua área de 

vida são inexistentes. O objetivo deste trabalho foi estudar áreas de vida de C. melanotis 

no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, Brasil central. Dez machos foram 

estudados entre fevereiro e dezembro de 2008 em um campo sujo. O tamanho médio 

das áreas de vida foi de 4,47 ± 1,49 ha (Mínimo Polígono Convexo) e 3,48 ± 1,44 ha 

(Kernel 95%) e variou entre as estações estudadas. As áreas de vida foram maiores na 

estação não-reprodutiva seca e menores na estação reprodutiva. As áreas nucleares 

(Kernel 50%) apresentaram uma média de 0,46 ± 0,26 ha. Foi observada alta 

sobreposição entre as áreas de vida. As áreas de vida de todos os indivíduos estudados 

se sobrepuseram àquelas de, pelo menos, outros três coespecíficos, e a maioria 

apresentou mais de 50% de sua área sobreposta. Áreas de vida pequenas e sobrepostas 

podem ser consideradas como um aspecto positivo para a conservação de C. melanotis. 

Isto porque fragmentos ou reservas de pequeno porte poderiam contribuir 

substancialmente para a conservação de populações ao longo da extensão do Cerrado.   
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1.1 INTRODUÇÃO 

O Cerrado abriga em sua área grande parte (78%) das aves de campos que 

ocorrem no Brasil (Vickery et al. 1999). Como conseqüência da degração do Cerrado 

por atividades humanas, muitas espécies de aves campestres foram negativamente 

afetadas (Stotz et al 1996; Vickery et al. 1999). Entre elas, o tico-tico-de-máscara-negra 

Coryphaspiza melanotis, considerada espécie ameaçada de extinção (IUCN 2009). 

Coryphaspiza melanotis é um emberizídeo que ocorre nos campos limpos e 

campos sujos do Brasil centro-meridional, Peru, Bolívia, Paraguai e Argentina (Ridgely 

e Tudor 1994, Stotz et al. 1996, Sick 1997, Tubelis e Cavalcanti 2001, BirdLife 

International 2009). Apresenta dimorfismo sexual, sendo o macho de píleo e lados da 

cabeça negros com longa faixa superciliar branca e todo o lado inferior branco. Tem 

maxila negra e mandíbula amarela. Fêmeas possuem cabeça parda e maxila marrom 

pouco contrastante com a mandíbula amarela (Ridgely e Tudor 1994, Sick 1997, Sigrist 

2006). Informações relacionadas à sua biologia são bastante escassas e basicamente 

restritas ao uso de fitofisionomias (Stotz et al. 1996, Tubelis e Cavalcanti 2001, Motta-

Junior et al. 2009). Trabalhos detalhados sobre esta espécie e informações sobre sua 

área de vida são inexistentes.  

A área de vida pode ser definida como a área total na qual um indivíduo vive, 

buscando alimento, parceiros sexuais e abrigo (Burt 1943, Brown e Orians 1970). A 

análise da área de vida amplia o conhecimento sobre a biologia das espécies e, também, 

disponibiliza informações importantes para estratégias de conservação e manejo (Pyke 

et al. 1977).  O conhecimento da área de vida de uma espécie é importante para a 

tomada de decisão relativa ao tamanho de reservas, garantindo a conservação de 

porções de hábitats necessários para a reprodução e a alimentação dos indivíduos 

(Preston et al. 1998). Além disso, o tamanho da área de vida é um importante atributo 
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ecológico, pois pode determinar a densidade populacional, afetar os sistemas de 

acasalamento, e influenciar a distribuição e a abundância local de presas (Carpenter 

1987). 

No Cerrado, poucas espécies de aves tiveram suas áreas de vida estudadas 

(Alves 1990, Marini e Cavalcanti 1992, Ribeiro et al. 2002, Amaral e Macedo 2003, 

Lopes e Marini 2006, Domingues e Rodrigues 2007, Duca 2007, Faria et al. 2007, 

Granzinolli 2009, Kanegae 2009). Embora o Cerrado seja marcado por forte 

sazonalidade climática, nenhum destes estudos avaliou a sua influência sobre as áreas 

de vida das espécies de aves.  

Este trabalho teve como objetivo estudar áreas de vida de C. melanotis em um 

campo sujo no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, no Brasil central.  Foram 

analisadas variações sazonais relativas à reprodução da espécie e à precipitação na área 

de estudo. Assim, o tamanho e a distribuição das áreas de vida foram examinados em 

três diferentes períodos de estudo: estação não-reprodutiva chuvosa, estação não-

reprodutiva seca e estação reprodutiva. Os resultados foram discutidos em termos da 

biologia e conservação de C. melanotis no Cerrado.  

 

1.2 MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudo. O Cerrado domina a região central do Brasil e estende-se através de 

penínsulas e manchas disjuntas às províncias vegetacionais vizinhas - Amazônia, Mata 

Atlântica e Caatinga (Eiten 1972, Oliveira-Filho e Ratter 2002). As paisagens são 

geralmente dominadas por cerrado sensu lato – um gradiente de vegetação savânica que 

inclui campo limpo, campo sujo, campo cerrado, cerrado sensu stricto e cerradão. Este 

gradiente domina o interflúvio e é interrompido nos vales por vegetação associada a 

cursos d´água, tais como matas de galeria, veredas e brejos. Fitofisionomias menos 
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dominantes são campos rupestres, matas secas, campos úmidos e veredas (Eiten 1972, 

Coutinho 1978, Castro e Kauffman 1998, Oliveira-Filho e Ratter 2002). O clima do 

Cerrado é marcadamente sazonal, apresentando duas estações bem definidas: uma seca, 

com início no mês de maio, terminando no mês de setembro, e outra chuvosa, que vai 

de outubro a abril (Assad 1994). Esta sazonalidade é evidente nas diferenças exibidas 

pela vegetação e pela abundância de insetos, frutos e flores (Oliveira 1998, Macedo 

2002).  

As atividades de campo foram realizadas no Parque Nacional da Chapada dos 

Veadeiros, localizado no nordeste do estado de Goiás (Figura 1). Este parque tem 

atualmente uma área de 65.512 ha (ICMBio 2010). As altitudes variam entre 620 m e 

1.650 m (ICMBio 2010). A região apresenta um clima com precipitação média anual 

variando entre 1.500 mm e 1.750 mm, concentrada entre os meses de outubro e abril 

(Assad 1994, Silva et al. 2001). A temperatura média anual varia em torno de 24° a 

26°C (Silva et al. 2001). O parque apresenta relevo de chapada, com solos rasos e 

vegetação típica associada, variando de campo limpo a cerrado sensu stricto, com 

predominância de campos rupestres, seguidos de campos sujos (Assad 1994, Felfili et 

al. 2007).  
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Figura 1. Área de estudo (retângulo preto) onde áreas de vida de Coryphaspiza melanotis foram 

estudadas no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, no Cerrado (região mais escura), Brasil central, 

em 2008. 

 

O campo sujo é uma fisionomia predominantemente herbáceo-arbustiva, com 

densa cobertura herbácea, arbustos e subarbustos esparsos (Oliveira-Filho e Ratter 

2002). As famílias encontradas com mais freqüência são Poacea e Cyperacea (Ribeiro e 

Walter 1998, Filgueiras 2002). Muitas vezes, o estrato arbustivo é constituído por 

indivíduos menos desenvolvidos das espécies arbóreas de cerrado sensu stricto (Ribeiro 

e Walter 1998). Campos sujos ocorrem em solos rasos ou solos profundos de baixa 

fertilidade e areias quartzosas (Ribeiro e Walter 1998, Oliveira-Filho e Ratter 2002).  

Captura e observação das aves. Indivíduos de C. melanotis foram procurados em um 

trecho de 64 ha de uma mancha de campo sujo de aproximadamente 1.000 ha localizado 

na região sul do parque (Figura 1). As atividades de campo ocorreram entre os meses de 

fevereiro e dezembro de 2008. Foram realizadas observações em três períodos de 
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amostragem: 1) estação não-reprodutiva (chuvosa) – 17 de fevereiro a 9 de abril. 

Corresponde à estação não-reprodutiva de C. melanotis e ao período mais chuvoso na 

região; 2) estação não-reprodutiva (seca) – 8 de julho a 14 de setembro. Corresponde à 

estação não-reprodutiva de C. melanotis e ao período de seca na região; 3) estação 

reprodutiva – 11 de outubro a 5 de dezembro. Corresponde à estação reprodutiva de C. 

melanotis e ao período chuvoso na região. Cada período de amostragem foi composto 

por cerca de 15 dias de observações contínuas, seguidas por um intervalo de 

aproximadamente 15 dias sem observações e mais 20 dias de observações contínuas.   

No início de fevereiro de 2008, 10 machos de C. melanotis foram capturados 

com uma rede de neblina, utilizando-se playback. As aves capturadas receberam duas 

anilhas coloridas, uma em cada tarso, e foram soltas ao lado da rede. As observações 

ocorreram em dois horários: manhãs (06:30 h às 09:00 h) e tardes (16:00 h às 18:00 h). 

Durante cada manhã ou tarde, machos anilhados foram procurados e, quando 

encontrados, tiveram sua localização registrada com GPS (erro nominal de 8 m). Uma 

nova localização foi registrada a cada deslocamento igual ou superior a 10 m. Para 

evitar possíveis modificações de comportamento devido à presença do observador, os 

animais anilhados foram observados a distâncias superiores a 15 m. O observador 

procurou ficar parado, observando a ave até perdê-la de vista, sem segui-la. Em seguida, 

outra ave anilhada foi procurada nas proximidades e o procedimento de observação 

repetido.  

Cálculo das áreas de vida. Dois diferentes estimadores de área de vida foram 

utilizados: Kernel e Mínimo Polígono Convexo (MPC). Atualmente, o Kernel (Worton 

1987) é considerado um dos mais acurados estimadores para avaliar a distribuição das 

localizações dos indivíduos (Powell 2000, Jacob e Rudran 2003, Laver e Kelly 2008). 

Seguindo-se as recomendações de Seaman et al. (1999) e Laver e Kelly (2008), foram 
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calculados Kernel fixo 95% e 50%, referentes respectivamente, à área de vida e à área 

nuclear (trechos mais intensamente utilizados pelos indivíduos), com o fator de 

suavização (h) calculado pelo método de validação cruzada de quadrados mínimos 

(Least squares cross-validation). O MPC é o mais antigo estimador de área de vida 

(Odum e Kuenzler 1955). Este método foi utilizado devido à facilidade de aplicação e 

extenso uso, tornando mais fácil a comparação entre estudos (Harris et al. 1990). A 

extensão Animal Movement (Hooge e Eichenlaub 2000) no Arcview 3.2 (ESRI 1999) 

foi utilizada para delimitar e calcular as áreas de vida.  

Somente as áreas de vida dos indivíduos cujas curvas das áreas de vida sazonais 

(de cada um dos três períodos de amostragem) e anuais (referente aos três períodos 

somados) atingiram a estabilização foram apresentadas. A estabilização foi verificada 

ao examinar a relação entre o tamanho acumulado da área e o número de localizações 

para um determinado período. Áreas foram consideradas estabilizadas quando 

localizações adicionais resultaram em um aumento de, no máximo, 1% na área (Harris 

et al. 1990). As curvas foram geradas através do Boostrap MPC 100%, utilizando-se a 

extensão Animal Movement (Hooge e Eichenlaub 2000) no Arcview 3.2 (ESRI 1999). 

Análises estatísticas. As diferenças no tamanho das áreas de vida entre os três períodos 

de estudo foram verificadas com o teste do sinal aplicado a cada dupla de períodos. 

Todas as análises foram feitas de acordo com Zar (1999) considerando um nível de 

significância de 5%. O pacote estatístico RGui versão 2.8.5, foi utilizado para realizar 

as análises.  

 

1.3 RESULTADOS 

O esforço amostral total foi de 460 horas distribuídas ao longo de 100 dias de 

observações. A curva de estabilização indicou que o número de pontos de localização 
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obtidos foi suficiente para o cálculo da área de vida anual de oito machos (Figura 2). As 

curvas das áreas de vida dos indivíduos VD e VR não se estabilizaram. 
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Figura 2. Curva de estabilização das áreas de vida de dez machos de Coryphaspiza melanotis em campo 

sujo no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, Brasil central, entre fevereiro e dezembro de 2008. 

As áreas de vida foram calculadas pelo método do Mínimo Polígono Convexo.  

 

Machos de C. melanotis tiveram áreas de vida anuais variando entre 2,61 ha e 

6,67 ha, com média de 4,47 ± 1,49 ha (MPC). As áreas de vida anuais calculadas pelo 

método de Kernel 95% variaram entre 1,34 ha e 5,44 ha, com média de 3,48 ± 1,44 ha. 

As áreas nucleares (Kernel 50%) variaram entre 0,08 e 0,77 ha, com média de 0,46 ± 

0,25 ha (Tabela 1). 
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Tabela 1. Tamanho das áreas de vida (ha) de dez machos de Coryphaspiza melanotis em campo sujo, no 

Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, Brasil central, em quatro períodos do ano de 2008: estação 

não-reprodutiva chuvosa (ENRC), estação não-reprodutiva seca (ENRS), estação reprodutiva (ER) e área 

total utilizada nos três períodos anteriores (Anual). As áreas de vida foram calculadas utilizando-se três 

diferentes estimadores (Mínimo Polígono Convexo, Kernel 95% e Kernel 50%). Os traços (-) indicam as 

áreas que não atingiram a estabilização. 

   Métodos e Períodos      

Indivíduos   Mínimo Polígono Convexo   
  

Kernel 95%     Kernel   50%    

  ENRC ENRS ER  Anual   ENRC ENRS ER  Anual   ENRC ENRS ER  Anual 

AM 1,83 1,67 0,84 2,61  0,57 2,31 1,24 1,34  0,06 0,18 0,15 0,08 

VD - 1,53 0,85 -  - 1,61 1,22 -  - 0,23 0,20 - 

VM 1,88 1,75 2,20 3,20  1,54 3,18 3,01 3,50  0,11 0,56 0,47 0,25 

BR 1,08 2,59 0,87 3,41  2,68 3,17 1,66 4,26  0,49 0,48 0,26 0,77 

AA  3,03 3,10 1,28 6,67  2,37 2,34 0,85 1,95  0,37 0,45 0,08 0,34 

VB 4,85 3,18 1,49 5,93  5,85 4,57 2,38 5,44  0,64 0,81 0,61 0,74 

VV 1,39 2,76 0,91 3,77  1,50 3,11 1,26 2,42  0,17 0,46 0,25 0,29 

AZ 2,02 1,55 0,85 4,33  3,17 2,92 1,14 4,40  0,82 0,77 0,07 0,68 

PR 2,66 4,10 2,72 5,81  3,67 4,18 4,29 4,55  0,45 0,36 0,76 0,50 

VR 1,18  - -   -   1,78 -   -  -   0,22 -   - -  

 

Foram realizados 24 dias de observações na estação não-reprodutiva chuvosa, 42 

dias na estação não-reprodutiva seca e 34 dias na estação reprodutiva. Embora o número 

de dias de observações tenha sido diferente entre estações, o esforço amostral em horas 

foi similar.  

Na estação não-reprodutiva chuvosa o tamanho médio das áreas de vida de C. 

melanotis foi de 2,21 ± 1,18 ha (MPC), 2,57 ± 1,55 ha (Kernel 95%) e 0,37 ± 0,26 ha 

(Kernel 50% - área nuclear). Na estação não-reprodutiva seca a média das áreas de vida 

foi de 2,47 ± 0,90 ha (MPC), 3,04 ± 0,92 ha (Kernel 95%) e 0,48 ± 0,21 ha (Kernel 

50%). Na estação reprodutiva a média das áreas de vida foi de 1,33 ± 0,69 ha (MPC), 

1,90 ± 1,13 ha (Kernel 95%) e 0,32 ± 0,24 ha (Kernel 50% - área nuclear).  

Considerando os três métodos utilizados, houve diferença significativa no 

tamanho médio das áreas de vida nas estações não-reprodutiva seca e reprodutiva 
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(MPC: P = 0,039; Kernel 95%: P = 0,039; Kernel 50%: P = 0,039). O tamanho médio 

das áreas de vida foi significativamente maior na estação não-reprodutiva seca do que 

na estação reprodutiva. Por outro lado, não houve diferença significativa entre os 

tamanhos das áreas de vida nas estações não-reprodutiva chuvosa e não-reprodutiva 

seca (MPC: P = 1,0; Kernel 95%: P = 0,726; Kernel 50%: P = 0,726) e entre as estações 

não-reprodutiva chuvosa e reprodutiva (MPC: P = 0,289; Kernel 95%: P = 0,726; 

Kernel 50%: P = 1,0).  

Houve alta sobreposição entre as áreas de vida dos machos de C. melanotis 

estudados (Tabela 2). Considerando-se os métodos do Mínimo Polígono Convexo e 

Kernel 95%, a maioria dos machos apresentou mais de 50% de sua área de vida anual 

sobreposta às áreas de vida de coespecíficos, chegando a 100% de sobreposição no caso 

do indivíduo VV. As áreas de vida de todos os C. melanotis estudados se sobrepuseram 

às áreas de, pelo menos, três machos vizinhos (Figura 3). A área de vida do indivíduo 

VD se sobrepôs às áreas de, pelo menos, outros oito indivíduos. Alguns machos não 

anilhados foram observados na área de estudo, ocorrendo nas áreas de vida de alguns 

dos indivíduos anilhados, principalmente nas bordas da área de estudo (Figura 4). Esses 

co-específicos sem anilhas não foram considerados no cálculo das sobreposições. 

Assim, a sobreposição de áreas de vida deve ser ainda maior do que a calculada neste 

estudo. Também foi observada sobreposição entre as áreas nucleares (Tabela 2). Todos 

os machos estudados tiveram sua área nuclear sobreposta à de outro macho em pelo 

menos uma das estações.  
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Figura 3. Áreas de vida de Coryphaspiza melanotis em campo sujo no Parque Nacional da Chapada dos 

Veadeiros, Brasil central, durante três períodos em 2008: estação não-reprodutiva chuvosa (acima), 

estação não-reprodutiva seca (meio) e estação reprodutiva (abaixo). As áreas de vida foram delimitadas 

pelo método do Mínimo Polígono Convexo. 
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Figura 4. Área de vida de dez machos de Coryphaspiza melanotis em campo sujo no Parque Nacional da 

Chapada dos Veadeiros, Brasil central, entre fevereiro e dezembro de 2008. As áreas de vida foram 

delimitadas pelo método do Mínimo Polígono Convexo. Os triângulos representam os pontos de 

localização dos indivíduos anilhados e as estrelas mostram os locais onde machos não anilhados foram 

avistados. 

 

Tabela 2. Proporção de sobreposição entre as áreas de vida de dez machos de Coryphaspiza melanotis 

em campo sujo, no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, Brasil central, em quatro períodos do ano 

de 2008: estação não-reprodutiva chuvosa (ENRC), estação não-reprodutiva seca (ENRS), estação 

reprodutiva (ER) e área total utilizada nos três períodos anteriores (Anual). As áreas de vida foram 

calculadas utilizando-se três diferentes estimadores (Mínimo Polígono Convexo, Kernel 95% e Kernel 

50%).  

 

 

Métodos e Períodos 

Indivíduos 
  
  Mínimo Polígono Convexo   

  
                  Kernel 95%     

  
             Kernel 50%   

  ENRC ENRS ER  Anual   ENRC ENRS ER  Anual   ENRC ENRS ER  Anual 

AM 36,4 63,2 74,1 69,1  31,0 60,3 78,3 72,2  0,0 0,0 18,5 0,0 

VD 74,0 44,9 27,1 88,1  51,0 60 39,6 79,7  14,4 14,2 0,0 31,6 

VM 39,8 77,3 48,7 85,4  64,3 68,3 48 62,3  0,0 11,8 0,0 0,0 

BR 40,7 67,6 97,0 77,7  28,7 68,5 76,1 48,4  2,4 6,4 10,8 11,8 

AA  70,6 89,6 62,8 87,8  90,2 98 77,9 98,6  42,8 35,6 0,0 40,3 

VB 72,7 89,8 70,4 92,7  65,4 68,4 69,8 67,7  56,1 15,4 16,8 18,65 

VV 40,1 96 39,7 99,0  49,6 94,7 71 100,0  10,9 28,7 0,0 29,5 

AZ 0,1 2,2 0,0 28,5  13,5 19,6 5,5 9,8  31,8 8,4 0,0 0,0 

PR 49,3 77,6 48,5 68,1  50,1 65,2 47,1 56,7  3,7 9,6 13,4 0,0 

VR 40,1   -     -  43,8   76,7    -    -  21,4    0,0   -    -  0,0 
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Foram observados 29 eventos de perseguições aéreas entre machos de C. 

melanotis. Estes eventos foram mais freqüentemente observados na estação não-

reprodutiva seca (n = 13) e na estação reprodutiva (n = 11) e pouco observados na 

estação não-reprodutiva chuvosa (n = 5). Nestes encontros agonísticos, um indivíduo 

que cantava enquanto pousado sobre um arbusto, foi deslocado e perseguido por um ou 

mais machos durante alguns segundos até que um ou mais deles se escondessem na 

vegetação herbácea. Em seis ocasiões, houve contato físico entre os indivíduos. Sete 

eventos de perseguição aérea de C. melanotis por Ammodramus humeralis e um por 

Sporophila sp. também foram observados. Nestas ocasiões, um macho de C. melanotis 

cantando sobre um arbusto foi deslocado, como nos casos mencionados anteriormente. 

Os machos freqüentemente foram encontrados pousados em partes superiores de 

arbustos, gramíneas e cupinzeiros. Alguns arbustos foram utilizados simultaneamente 

por até três machos. A maior parte dos registros da espécie neste estudo foi de machos 

vocalizando. Por oito vezes, na estação não-reprodutiva chuvosa, foram avistados 

machos imaturos sozinhos. Em geral, não foi possível constatar a presença da fêmea, ou 

de casais. As fêmeas permaneceram ocultas na vegetação na maior parte do tempo, 

andando pelo solo e voando pouco. Na estação reprodutiva, três machos (AM, BR, VR) 

foram vistos acompanhados de fêmeas. Em apenas uma ocasião na estação chuvosa 

não-reprodutiva uma fêmea foi vista com um macho. Na estação não-reprodutiva seca 

foram observadas algumas fêmeas sozinhas.  

Em 16 de novembro de 2008 o macho VB e uma fêmea foram vistos carregando 

insetos no bico. A observação deste casal levou à descoberta de um ninho contendo um 

ninhego e um ovo (Figura 5). O ninho, em formato de uma cesta profunda, estava 

localizado sobre o solo, bastante escondido no meio de gramíneas. O ovo tinha um 
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fundo branco fosco, com machas e salpicos pardo-avermelhados mais concentrados no 

pólo rombo. As medidas de comprimento e de largura do ovo foram de 21,7 mm e 15,3 

mm, respectivamente. No dia seguinte, o ninhego e o ovo não foram encontrados no 

ninho. 

 

Figura 5. Ninho de Coryphaspiza melanotis encontrado em campo sujo no Parque Nacional da Chapada 

dos Veadeiros, Brasil central, em novembro de 2008. Em detalhe, ovo e ninhego. 
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1.4 DISCUSSÃO 

Tamanho da área de vida. Este foi o primeiro estudo realizado sobre a área de vida de 

C. melanotis. Além disso, nenhum outro representante da família Emberizidae teve sua 

área de vida estudada no Cerrado. O tamanho médio da área de vida anual de C. 

melanotis foi menor que aqueles de outras espécies estudadas até o momento no 

Cerrado. Por exemplo, Cyanocorax cristatellus, apresentou área de vida média de 172 

ha em cerrado sensu stricto no Brasil central (Amaral e Macedo 2003). As áreas de vida 

de Suiriri affinis e Suiriri islerorum foram de 14 ha e 11,2 ha, respectivamente, em 

mosaicos de cerrado e campo cerrado no Distrito Federal (Lopes e Marini 2006). Nesta 

mesma região, a área de vida de Culicivora caudacuta, foi considerada maior que 17,5 

ha (Sousa e Marini 2007). Schistoclamys ruficapillus apresentou áreas de vida de 6,5 ha 

e 10,6 ha em campo rupestre (Domingues e Rodrigues 2007). 

O tamanho da área de vida pode variar entre populações e indivíduos, 

influenciando as taxas de sobrevivência e reprodução (Welty e Baptista 1988). As áreas 

de vida de C. melanotis apresentaram ampla variação, da ordem de 400%, variando de 

1,34 ha a 5,44 ha (Kernel 95%). As variações intra-específicas podem ser causadas por 

diferentes fatores, como sexo, idade, capacidade de defesa da área e distribuição 

irregular de recursos das aves (Welty e Baptista 1988, Stutchbury e Morton 2001). O 

presente trabalho não conseguiu identificar quais fatores podem ter influência sobre as 

variações observadas, por ser pioneiro e também por este não ser o objetivo do estudo. 

A pouca informação existente sobre a história natural de C. melanotis, incluindo dieta, 

comportamento, reprodução e movimentos, dificulta a investigação sobre os potenciais 

fatores determinantes do tamanho e distribuição das áreas de vida de C. melanotis em 

campos sujos no Cerrado. 

Variação sazonal. As áreas de vida de C. melanotis foram maiores na estação não-
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reprodutiva seca do que na estação reprodutiva. Tal fato provavelmente está relacionado 

à baixa produtividade de ambientes de cerrado sensu lato na estação seca no Cerrado 

(Gottsberger e Silberbauer-Gottsberger 1983, Filgueiras 2002, Macedo 2002). Embora 

este estudo não tenha procurado examinar em detalhe o consumo de alimentos de C. 

melanotis, alguns itens alimentares foram identificados. Indivíduos foram vistos se 

alimentando de flores de Mimosa discolaba, sementes de Streptostachys ramosa e 

cupins alados. Esses itens alimentares foram bastante abundantes na estação chuvosa, 

porém escassos ou ausentes na estação seca. Provavelmente, a menor abundância de 

alimentos em campos sujos na estação seca contribui para um aumento de áreas de 

forrageamento, levando a áreas de vida maiores. 

Adicionalmente, os machos restringem suas atividades às proximidades dos 

ninhos durante a fase reprodutiva, possivelmente, para garantir a proteção da prole, 

como sugerido por outros estudos conduzidos no Cerrado e em outras regiões (Stenger e 

Falls 1959, Wiktander et al. 2001, Amaral e Macedo 2003). O desaparecimento de 

todos os ovos e ninhegos de C. melanotis neste estudo e em Braz (2008) sugerem a 

existência de uma alta pressão de predação de ninhos desta espécie em áreas protegidas, 

conferindo um importante papel à defesa do ninho em campos sujos. Assim, trechos das 

áreas de vida mais distantes dos locais de nidificação devem ser pouco utilizados 

durante a reprodução. O desaparecimento dos ovos neste estudo e em Braz (2008) 

também pode estar relacionado à influência do observador, que ao encontrar o ninho e 

manipular os ovos, pode ter facilitado o acesso de predadores. 

Também houve variação significativa no tamanho das áreas nucleares entre as 

estações seca e reprodutiva. Além disso, foram verificadas mudanças nas suas 

distribuições. Como as áreas nucleares contêm o ninho e os recursos alimentares mais 

importantes, as diferenças nas suas distribuições devem estar relacionadas à localização 
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de melhores sítios de nidificação e às variações na disponibilidade de alimentos em 

trechos dentro das áreas de vida.  

No Cerrado, os estudos sobre áreas de vida e territórios de aves amostraram 

principalmente o período reprodutivo. No entanto, nosso trabalho mostrou que a área de 

vida anual requerida por C. melanotis é substancialmente maior que a sua área de vida 

na estação reprodutiva. Tal fato ressalta a importância da realização de estudos em 

períodos além da estação reprodutiva para evitar sub-estimativas do tamanho das áreas 

de vida. Adicionalmente, o acompanhamento das áreas de vida de C. melanotis em 

estudos de longo prazo (por períodos maiores que um ano) mostra-se necessário para 

uma caracterização ainda mais detalhada do padrão de ocupação em áreas de campo 

sujo. Ainda, sugere-se que mais trabalhos sejam realizados em outras regiões para 

verificar se os padrões observados no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros se 

repetem. 

Sobreposições. As altas sobreposições observadas entre as áreas de vida de C. melanotis 

podem estar relacionadas às altas densidades populacionais desta espécie na área de 

estudo. A densidade média de C. melanotis no Parque Nacional da Chapada dos 

Veadeiros foi estimada em 23,19 indiv/km
2
, sendo esta a espécie mais abundante nos 

campos do parque (Braz 2008). Estudos com outras espécies de aves em regiões 

temperadas verificaram maior sobreposição de áreas de vida em trechos de paisagem 

com maiores densidades populacionais (Village 1982, Bosch et al. 2010). Outros 

estudos sobre a área de vida de C. melanotis em regiões onde a espécie ocorre em 

menores densidades, como no Parque Nacional de Brasília (Braz 2008) se fazem 

necessários para confirmar se a sobreposição encontrada no presente estudo está 

diretamente relacionada à densidade.  

As altas sobreposições entre as áreas de vida e a observação de machos 
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utilizando os mesmos arbustos sugerem que C. melanotis não defende toda a sua área de 

vida e a compartilha pacificamente com alguns co-específicos em campos sujos. As 

sobreposições foram observadas inclusive nas áreas nucleares. Na estação reprodutiva, 

no entanto, foi observada baixa sobreposição entre as áreas nucleares, indicando que 

neste período os machos defendem ativamente esta área, provavelmente para a proteção 

do ninho e da fêmea.  

Interações. Os encontros agonísticos entre machos de C. melanotis foram registrados 

principalmente na estação não-reprodutiva seca e na estação reprodutiva. Na estação 

não-reprodutiva seca, período de menor produtividade em campos nativos do Cerrado 

(Gottsberger e Silberbauer-Gottsberger 1983, Weiser e Godoy 2001, Macedo 2002), os 

recursos de C. melanotis podem estar mais escassos ou concentrados em determinados 

locais, aumentando a agregação das áreas de vida e a competição por recursos limitados. 

Nesta estação, não foram encontrados imaturos e o número de machos com plumagem 

de adulto aumentou na área de estudo. Este fato sugere que, na estação não-reprodutiva 

seca, os imaturos já estão com plumagem de adultos e independentes dos pais. Assim, o 

elevado número de encontros agonísticos na estação não-reprodutiva seca 

provavelmente ocorreu porque imaturos estariam disputando espaço com machos 

adultos já estabelecidos na área de estudo, tentando estabelecer suas próprias áreas de 

vida. 

Na estação reprodutiva também foram observados muitos encontros agonísticos 

entre co-específicos de C. melanotis, possivelmente resultantes da defesa mais ativa das 

áreas nucleares. As observações dos encontros agonísticos de C. melanotis com A. 

humeralis e Sporophila sp. devem ocorrer devido à competição por recursos 

alimentares, já que são espécies da mesma família e apresentam morfologia e tamanho 

similar.  
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Reprodução. Este foi o segundo estudo a descrever o ninho, ovo e ninhego de C. 

melanotis, salientando o pouco conhecimento da espécie. Braz (2008) encontrou três 

ninhos também no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em novembro de 2006. 

As dimensões dos ninhos e dos ovos encontrados por ela foram semelhantes às 

encontradas em nosso estudo. Um dos ninhos continha um ovo e os outros continham 

dois ovos (Braz 2008). Todos os ovos foram predados, assim como em nosso estudo. 

Este fato pode indicar uma característica natural de campos sujos do Cerrado ou um 

efeito da presença e manipulação dos ovos pelo pesquisador, facilitando a ação de 

predadores. 

O registro do ninho de C. melanotis ocorreu mais de dois meses após o início 

das primeiras chuvas (começo em setembro). A nidificação de C. melanotis em 

novembro é resultado semelhante ao obtido em estudos sobre várias espécies 

campestres e granívoras no Cerrado (e.g. Lima e Buzzetti 2006, Borges e Marini 2008).   

Conservação. Coryphapiza melanotis apresentou áreas de vida relativamente pequenas 

e bastante sobrepostas. Este fato pode ser bastante positivo para a conservação desta 

espécie, já que não seriam necessárias áreas muito grandes para abrigar populações que 

ocorrem em altas densidades, como observado na área de estudo. Braz (2008) constatou 

variação substancial nas densidades de C. melanotis entre diferentes unidades de 

conservação no Brasil central, sendo maiores no Parque Nacional da Chapada dos 

Veadeiros do que em outras. Portanto, este parque representa uma importante área para 

a conservação de C. melanotis e deveria ser considerado prioritário para a sua 

conservação. 

Coryphapiza melanotis encontra-se vulnerável à extinção, principalmente 

devido à perda de hábitat. As áreas campestres que habita estão sendo rapidamente 

destruídas por agricultura mecanizada, pecuária, invasão de gramíneas exóticas, uso de 
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pesticidas e queimadas anuais (BirdLife International 2009). Além disso, C. melanotis 

não se adapta a pastagens ou plantações exóticas como soja e algodão (Tubelis, 

comunicação pessoal) e não há informações sobre a ocupação de fragmentos de campos 

nativos no Cerrado.  

Diante desta crítica situação, existe a necessidade de que ações urgentes sejam 

tomadas visando à preservação dos campos no Cerrado, a fim de proteger C. melanotis 

e outras espécies campestres. Algumas sugestões são: a criação de novas unidades de 

conservação e o incentivo para a criação de áreas de conservação privadas (RPPNs). 

Somente a adoção de ações conservacionistas pelos governos, juntamente com agentes 

não-governamentais, poderão assegurar a manutenção de áreas campestres adequadas 

no Cerrado. Embora ameaçada, Coryphapiza melanotis é ainda pouco conhecida, sendo 

este o primeiro trabalho detalhado sobre a espécie. Outros estudos sobre a biologia de 

C. melanotis são necessários para melhor subsidiar a elaboração de planos de manejo e 

conservação desta espécie ao longo da extensão do Cerrado.  
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Capítulo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de vida da corruíra-do-campo Cistothorus platensis (Aves: 

Troglodytidae) no Brasil central 
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ABSTRACT: Home range of the Sedge Wren Cistothorus platensis (Aves: 

Troglodytidae) in central Brazil. The Sedge Wren is a widely distributed species, 

occurring in native grasslands through the American continent. Important behavioral 

differences have been noted between populations of temperate and tropical regions. No 

information on home ranges in the Neotropical region is available. The objective of this 

study was to examine home ranges of Sedge Wrens at Parque Nacional da Chapada dos 

Veadeiros, central Brazil. Fourteen males were studied between February and December 

2008 in a patch of shrubby grassland (campo sujo). However, only five individuals 

could be studied during the whole period. The mean sizes of home ranges of these 

males during the whole period were 6,10 ± 2,09 ha (Minimum Convex Polygon) and 

4,57 ± 1,92 ha (Kernel 95%). Home ranges were larger in the non-breeding dry season 

and smaller in the breeding season and non-breeding rainy season. The studied males 

were very territorialist, holding territories quite comparable to their home ranges. The 

overlap between home ranges/ territories of neighboring males was very low. The 

studied Sedge Wrens avoided establishing home ranges on recently burned grasslands. 

Some individuals were recorded during the whole period of study, suggesting the 

existence of a resident population. However, most (n=9) of the 14 males did not persist 

in the same locality through the year, indicating the existence of nomadic individuals. 

There was no evidence of polygyny, as commonly observed in North America. Our 

results highlight the existence of substantial differences between populations of Sedge 

Wrens living in temperate and tropical regions. 
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RESUMO: Cistothorus platensis é uma espécie com ampla distribuição geográfica, 

ocorrendo em campos naturais em todo o continente americano. Importantes diferenças 

comportamentais já foram verificadas entre as populações das regiões temperada e 

tropical. Informações sobre sua área de vida na região Neotropical são inexistentes. O 

objetivo deste trabalho foi estudar áreas de vida de C. platensis no Parque Nacional da 

Chapada dos Veadeiros, Brasil central. Catorze machos foram estudados entre fevereiro 

e dezembro de 2008 em um campo sujo. Entretanto, apenas cinco indivíduos foram 

observados durante todo o período de estudo. O tamanho médio das áreas de vida destes 

indivíduos ao longo de um ano foi de 6,10 ± 2,09 ha (Mínimo Polígono Convexo) e 

4,57 ± 1,92 ha (Kernel 95%). As áreas de vida foram maiores na estação não-

reprodutiva seca e menores nas estações reprodutiva e não-reprodutiva chuvosa. Os 

indivíduos estudados foram bastante territorialistas, com territórios equivalentes às 

áreas de vida e com baixa sobreposição entre áreas de machos vizinhos. Os indivíduos 

observados evitaram estabelecer áreas de vida em áreas recentemente queimadas. Dos 

14 machos estudados, a maioria (n = 9) não permaneceu na mesma localização, 

indicando a existência de indivíduos nômades e sedentários. Não foram encontradas 

evidências de poligenia, como observado na América do Norte. Nossos resultados 

salientam a existência de grandes diferenças entre as populações de C. platensis 

encontradas nas regiões temperada e tropical. 
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2.1 INTRODUÇÃO 

A área de vida pode ser definida como a área total na qual um indivíduo vive, 

buscando alimento, parceiros sexuais e abrigo (Burt 1943, Brown e Orians 1970). A 

análise da área de vida amplia o conhecimento sobre a biologia das espécies e também 

disponibiliza informações importantes para estratégias de conservação e manejo (Pyke 

et al. 1977).  O conhecimento da área de vida de uma espécie é importante para a 

tomada de decisão relativa ao tamanho de reservas, garantindo a conservação de 

porções de hábitat necessários para a reprodução e a alimentação dos indivíduos 

(Preston et al. 1998). O tamanho da área de vida é um importante atributo ecológico, 

pois pode determinar a densidade populacional, afetar os sistemas de acasalamento e 

influenciar a distribuição e a abundância local de invasores e presas (Carpenter 1987). 

A corruíra-do-campo (Cistothorus platensis: Troglodytidae) apresenta ampla 

distribuição geográfica, ocorrendo ao longo de todo o continente americano (Del Hoyo 

et al. 2005) e é uma especialista obrigatória de campos naturais (Vickery et al. 1999). 

Importantes diferenças comportamentais no sistema de acasalamento e nos padrões de 

migração e vocalização foram verificadas entre as populações que ocorrem nas regiões 

temperada e tropical (Kroodsma et al. 1999, Del Hoyo et al. 2005). No entanto, não 

existem informações sobre diferenças no tamanho das áreas de vida. As áreas de vida de 

C. platensis foram estudadas somente na América do Norte (Burns 1982, Schuramm et 

al. 1986, Kirsch 2007) e variaram de 0,1780 ha a 0,2473 ha. 

Diversos estudos constataram variações no tamanho das áreas de vida de aves 

entre as estações reprodutiva e não-reprodutiva nas regiões temperada (e.g. Preston et 

al. 1998, VanderWerf 1998) e tropical (e.g. Amaral e Macedo 2003). Até o momento, 

todos os estudos de áreas de vida de C. platensis foram analisados apenas no período 

reprodutivo da espécie (Burns 1982, Schuramm et al. 1986, Kirsch 2007).  
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Este trabalho teve como objetivo estudar áreas de vida de C. platensis em um 

campo sujo no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, no Brasil central. Foram 

analisadas variações sazonais relativas à reprodução da espécie e à precipitação na área 

de estudo. Assim, o tamanho e a distribuição das áreas de vida foram examinados em 

três diferentes períodos de estudo: estação não-reprodutiva chuvosa, estação não-

reprodutiva seca e estação reprodutiva. 

 

2.2 MATERIAL E MÉTODOS  

Área de estudo. A mesma apresentada no capítulo 1 (item 1.2). 

Captura e observação das aves. Indivíduos de C. platensis foram procurados em um 

trecho 64 ha de uma mancha de campo sujo de aproximadamente 1.000 ha localizado na 

região sul do parque (Figura 1). As atividades de campo ocorreram entre os meses de 

fevereiro e dezembro de 2008. Foram realizadas observações em três períodos de 

amostragem: 1) estação não- reprodutiva (chuvosa) – 11 de fevereiro a 8 de abril. 

Corresponde à estação não-reprodutiva de C. platensis e ao período mais chuvoso na 

região; 2) estação não-reprodutiva (seca) – 21 de agosto a 30 de setembro. Corresponde 

à estação não-reprodutiva de C. platensis e ao período de seca na região; 3) estação 

reprodutiva – 11 de outubro a 2 de dezembro. Corresponde à estação reprodutiva de C. 

platensis e ao período chuvoso na região. Cada período de amostragem foi composto 

por cerca de 10 dias de observações contínuas, seguidas por um intervalo de 

aproximadamente 15 dias sem observações e mais 10 dias de observações contínuas.   

Catorze machos de C. platensis foram capturados com uma rede de neblina, 

utilizando-se playback. As aves capturadas receberam duas anilhas coloridas, uma em 

cada tarso, e foram soltas ao lado da rede. As observações ocorreram em dois horários: 

manhãs (06:30 h às 09:00 h) e tardes (16:00 h às 18:00 h). Durante cada manhã ou 
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tarde, machos anilhados foram procurados e, quando encontrados, tiveram sua 

localização registrada com GPS (erro nominal de 8 m). Uma nova localização foi 

registrada a cada três minutos. De Solla et al. (1999) sugerem que o número de 

observações seja maximizado utilizando-se intervalos constantes entre os pontos, 

aumentando a acurácia e a precisão das estimativas das áreas de vida.  Para evitar 

possíveis modificações de comportamento devido à presença do observador, os animais 

anilhados foram observados a distâncias superiores a 15 m. O observador procurou ficar 

parado, observando a ave até perdê-la de vista, sem segui-la. Em seguida, outra ave 

anilhada foi procurada nas proximidades e o procedimento de observação repetido.  

Cálculo das áreas de vida. O mesmo apresentado no capítulo 1 (item 1.2). 

Análises estatísticas. As mesmas apresentadas no capítulo 1 (item 1.2). 

 

2.3 RESULTADOS 

Áreas de vida anuais e sazonais. O esforço amostral total foi de 340 horas ao longo de 

60 dias de observações realizadas entre fevereiro e dezembro de 2008. Neste período, 

14 machos de C. platensis tiveram seus pontos de localização registrados. No entanto, 

apenas cinco destes indivíduos foram observados durante todo o período de estudo. A 

curva de estabilização indicou que o número de pontos de localização obtidos foi 

suficiente para o cálculo de suas áreas de vida anuais (Figura 2). 
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Figura 2. Curva de estabilização das áreas de vida de cinco machos de Cistothorus platensis em campo 

sujo no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, Brasil central, entre fevereiro e dezembro de 2008. 

As áreas de vida foram calculadas pelo método do Mínimo Polígono Convexo.  

 

Machos de C. platensis (n=5) tiveram áreas de vida anuais variando entre 4,15 

ha e 8,67 ha, com média de 6,10 ± 2,09 ha (MPC). As áreas de vida anuais calculadas 

pelo método de Kernel 95% variaram entre 2,52 ha e 6,99 ha, com média de 4,57 ± 1,92 

ha. As áreas nucleares (Kernel 50%) variaram entre 0,20 e 1,05 ha, com média de 0,48 

± 0,34 ha (Tabela 1, Figura 3). 

Tabela 1. Tamanho das áreas de vida (ha) anuais de cinco machos de Cistothorus platensis em campo 

sujo, no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, Brasil central. As áreas de vida foram calculadas 

utilizando-se três diferentes estimadores (Mínimo Polígono Convexo, Kernel 95% e Kernel 50%).  

 

 

 

 

 

 Número de pontos Tamanho das áreas de vida 

Indivíduos de localização MPC Kernel 95% Kernel 50% 

B  229 4,51 2,52 0,24 

E 205 8,67 6,99 1,05 

F 199 5,16 5,09 0,50 

G 207 8,01 5,52 0,42 

H 198 4,15 2,71 0,20 
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Figura 3. Áreas de vida de cinco machos (B, E, F, G, H) de Cistothorus platensis em campo sujo no 

Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, Brasil central, entre fevereiro e dezembro de 2008. As áreas 

de vida foram delimitadas pelo método do Mínimo Polígono Convexo (linha simples) e Kernel 95% 

(linha grossa). As áreas nucleares foram representadas pelas linhas tracejadas.  

 

Na estação não-reprodutiva chuvosa as médias das áreas de vida (n = 8) de C. 

platensis foram de 1,49 ± 0,37 ha (MPC), 1,63 ± 0,33 ha (Kernel 95%) e 0,23 ± 0,07 ha 

(Kernel 50%). Na estação não-reprodutiva seca as médias das áreas de vida (n = 10) 

foram de 3,47 ± 1,53 ha (MPC), 3,92 ± 1,74 ha (Kernel 95%) e 0,60 ± 0,41 ha (Kernel 

50%). Na estação reprodutiva as médias das áreas de vida (n = 7) foram de 2,18 ± 1,24 

ha (MPC), 2,68 ± 1,30 ha (Kernel 95%) e 0,42 ± 0,16 ha. 

Considerando todos os indivíduos estudados e os três métodos utilizados (Tabela 

2), houve diferença significativa no tamanho das áreas de vida nas estações não-

reprodutiva seca e reprodutiva (MPC: P = 0,039; Kernel 95%:  P = 0,039; Kernel 50%: 

P = 0,039). O tamanho das áreas de vida foi maior na estação não-reprodutiva seca do 

que na estação reprodutiva. Houve diferença significativa no tamanho das áreas de vida 

nas estações não-reprodutiva seca e não-reprodutiva chuvosa somente para o estimador 

Kernel 95% (MPC: P = 0,218; Kernel 95%: P = 0,031; Kernel 50%: P = 0,062). Para 

este estimador, o tamanho das áreas de vida foi maior na estação não reprodutiva seca 

do que na estação não-reprodutiva chuvosa. Não houve diferença significativa entre os 
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tamanhos das áreas de vida nas estações não-reprodutiva chuvosa e reprodutiva (MPC: 

1,000; Kernel 95%: 0,375; Kernel 50%: P = 0,375).  

Tabela 2. Tamanho das áreas de vida (ha) de 14 machos de Cistothorus platensis em campo sujo, no 

Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, Brasil central, em três períodos do ano de 2008: estação não-

reprodutiva chuvosa (ENRC), estação não-reprodutiva seca (ENRS) e estação reprodutiva (ER).  As áreas 

de vida foram calculadas utilizando-se três diferentes estimadores (Mínimo Polígono Convexo, Kernel 

95% e Kernel 50%). Os traços (-) indicam as áreas que não atingiram a estabilização ou que os indivíduos 

não foram avistados. 

 Métodos e Períodos 

 

Indivíduos 
 

Mínimo Polígono Convexo   
 

Kernel 95%    
 

Kernel 50%  

  ENRC ENRS ER   ENRC ENRS ER   ENRC ENRS ER 

A 1,29 4,38 -  1,29 3,87 -  0,21 0,61 - 

B 1,39 1,90 3,71  1,77 2,66 3,34  0,24 0,59 0,26 

C 1,09 - -  1,64 - -  0,24 - - 

D 1,26 - -  1,25 - -  0,31 - - 

E 1,27 3,77 1,25  1,65 2,85 1,55  0,32 0,32 0,27 

F 1,52 4,58 1,63  1,67 6,87 2,34  0,20 1,70 0,61 

G 2,04 6,16 4,25  2,37 6,61 5,31  0,16 0,48 0,51 

H 2,07 1,96 1,42  1,39 2,98 2,59  0,12 0,65 0,59 

I - - -  - - -  - - - 

J - 4,36 0,54  - 3,92 1,68  - 0,36 0,29 

K - 4,02 1,40  - 5,12 1,74  - 0,63 0,42 

L - 1,82 -  - 2,07 -  - 0,35 - 

M - 0,92 0,24  - 1,92 1,44  - 0,32 0,22 

N  - 1,75 1,59    - 2,28 1,93    - 0,28 0,25 

 

Sobreposição. Houve baixa sobreposição entre as áreas de vida dos machos de C. 

platensis estudados. Considerando-se cada um dos períodos estudados (Tabela 3), foi 

observada baixa sobreposição entre as áreas de vida na estação não-reprodutiva 

chuvosa. Apenas as áreas de dois machos se sobrepuseram. Esta sobreposição 

representou somente 1,2% (MPC), 2,1% (Kernel 95%) da área de vida do macho D e 

1,2% (MPC), 1,6% (Kernel 95%) da área de vida do macho E.  

            Na estação não-reprodutiva seca as áreas de vida de quase todos (MPC) e todos 

(Kernel 95%) os machos se sobrepuseram à área de, pelo menos, um co-específico. Na 
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estação reprodutiva houve menor sobreposição. Somente as áreas de quatro, dos 10 

indivíduos estudados, se sobrepuseram.  

           Não foi observada sobreposição entre as áreas nucleares nas estações não-

reprodutiva chuvosa e reprodutiva. Na estação seca houve muito baixa sobreposição 

entre as áreas nucleares dos machos A (1,8 %) e E (3,5%) e entre B (4,1%) e J (6,6%).  

Tabela 3. Proporção da área de sobreposição entre as áreas de vida de 14 machos de Cistothorus 

platensis em campo sujo, no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, Brasil central, em três períodos 

do ano de 2008: estação não-reprodutiva chuvosa (ENRC), estação não-reprodutiva seca (ENRS) e 

estação reprodutiva (ER). As áreas de vida foram calculadas utilizando-se três diferentes estimadores 

(Mínimo Polígono Convexo, Kernel 95% e Kernel 50%). Os traços (-) indicam as áreas que os indivíduos 

não foram avistados. 

 Métodos e Períodos 

 

Indivíduos 
 

Mínimo Polígono Convexo   
 

Kernel 95%    
 

Kernel 50%  

  ENRC ENRS ER   ENRC ENRS ER   ENRC ENRS ER 

A 0,0 37,1 -  0,0 45,5 -  0,0 1,8 - 

B 0,0 57,5 3,6  0,0 59,8 22,9  0,0 4,1 0,0 

C 0,0 - -  0,0 - -  0,0 - - 

D 1,2 - -  2,1 - -  0,0 - - 

E 1,2 63,3 0,0  1,6 60,6 2,1  0,0 3,5 0,0 

F 0,0 0,6 0,0  0,0 10,3 0,0  0,0 0,0 0,0 

G 0,0 0,5 0,0  0,0 10,5 0,0  0,0 0,0 0,0 

H 0,0 23,6 0,0  0,0 30,5 0,0  0,0 0,0 0,0 

I 0,0 - -  0,0 - -  0,0 - - 

J - 66,9 89,7  - 79,0 64,7  - 6,6 0,0 

K - 0,0 0,0  - 1,3 0,0  - 0,0 0,0 

L - 25,4 -  - 41,3 -  - 0,0 - 

M - 47,6 55,2  - 43,7 41,7  - 0,0 0,0 

N  - 26,6 30,5    - 22,6 66,1    - 0,0 0,0 

 

Localização das áreas de vida. Para quatro (B, F, G, H) dos cinco C. platensis 

observados durante os três períodos de estudo, não foram verificadas mudanças nas suas 

posições na paisagem. Estes machos permaneceram na mesma localidade durante todo o 

período de estudo. Os demais indivíduos não foram vistos na mesma localidade em pelo 

menos um dos períodos de estudo. O macho A foi observado na mesma localidade nas 

estações não-reprodutiva chuvosa e seca, mas não foi encontrado na estação 
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reprodutiva. Os indivíduos K, M e N não estavam na área de estudo na estação não-

reprodutiva chuvosa. Nas estações não-reprodutiva seca e reprodutiva passaram a 

ocupar a área de estudo e permaneceram nos mesmos locais durante as duas estações. 

Os machos C, D, I e L foram vistos em apenas um dos períodos estudados e estiveram 

ausentes da área de estudo nos demais períodos. Os indivíduos E e J mudaram os locais 

de suas áreas de vida. 

Houve substituição de indivíduos em algumas áreas. As áreas ocupadas pelos 

machos D e E na estação não-reprodutiva chuvosa passaram a ser utilizadas pelo 

indivíduo K nas estações seguintes. Na estação reprodutiva, o C. platensis E utilizou a 

área anteriormente ocupada pelo macho A. Além disso, na estação não-reprodutiva seca 

alguns indivíduos (E e N) foram observados em uma região não colonizada na estação 

não-reprodutiva chuvosa. Esta região havia sido queimada na estação seca do ano 

anterior (setembro de 2007) e coincidiu com o limite das áreas de vida dos indivíduos 

A, B, D e E na estação não-reprodutiva chuvosa. 

Comportamento. Em todas as observações, os indivíduos de C. platensis voaram baixo 

e a curtas distâncias, no máximo 10 m. Freqüentemente cantavam quando estavam 

expostos em hastes de capim e pequenos arbustos. Não ficavam em grandes alturas, 

preferindo permanecer a no máximo 1 m do solo. Um indivíduo foi visto no topo de 

uma árvore a 2 m somente uma vez. Foram observados emitindo também um xiado, 

principalmente quando estavam escondidos na vegetação herbácea.  

Os machos foram observados cantando ou xiando em grande parte dos pontos 

em que foram avistados. Em apenas algumas ocasiões permaneceram em silêncio. A 

maioria dos locais em que foram observados quietos eram áreas de sobreposição de 

áreas de vida adjacentes. Encontros físicos agonísticos não foram observados. No 

entanto, verificou-se em 11 ocasiões que, quando um macho cantava, um outro macho 
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que ocupava uma área adjacente parecia responder imediatamente e ambos 

permaneciam cantando por vários minutos, de maneira alternada.  

Em algumas áreas de vida os machos estavam acompanhados de outros 

indivíduos que pareciam ser fêmeas. Ambos se deslocavam juntos, um atrás do outro, a 

no máximo 15 m de distância entre eles. Na estação não-reprodutiva chuvosa, sete dos 

oito machos que foram observados estavam pareados. Na estação não-reprodutiva seca, 

seis dos 11 machos estudados estavam pareados e na estação reprodutiva, todos os 

indivíduos permaneceram pareados. Nenhum ninho foi encontrado durante o período de 

estudo. 

O macho J foi observado somente a partir da estação não-reprodutiva seca. 

Nesta estação ele não deixava a cauda erguida, como é característico dos indivíduos 

desta espécie. Além disso, ele cantava de uma forma diferente, parecendo errar o canto 

em alguns momentos. Na estação reprodutiva este indivíduo foi observado com a cauda 

erguida e cantando como os demais co-específicos. 

 

2.4 DISCUSSÃO 

Área de vida x território. As áreas de vida de C. platensis apresentaram, na maioria dos 

indivíduos estudados, sobreposição total com os seus territórios. A área de vida é 

estimada utilizando-se todos os pontos onde o indivíduo foi observado, enquanto o 

território é estimado delineando-se apenas os pontos de defesa (Burt 1943, Brown e 

Orians 1970). Além disso, os territórios são considerados áreas de uso exclusivo de um 

indivíduo, casal ou grupo (Brown e Orians 1970). Neste estudo, os machos foram 

observados vocalizando em praticamente todos os pontos em que foram avistados e, 

grande parte das áreas de vida analisadas foram de uso exclusivo do casal. 

Tamanho da área de vida. As áreas de vida desta espécie foram estudadas em três 
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diferentes trabalhos realizados na América do Norte (Burns 1982, Schuramm et al. 

1986, Kirsch et al. 2007). O tamanho médio da área de vida de C. platensis neste estudo 

foi maior que o encontrado na região temperada. O valor médio foi de 0,1780 ha em 

Minnesota (Burns 1972) e variou entre 0,042 ha e 0,2437 ha em Minnesota e Wisconsin 

(Kirsch et al. 2007). Schuramm et al. (1986) delimitaram os territórios das aves 

estudadas, mas não informaram os seus tamanhos. As áreas de vida de C. platensis na 

região temperada foram estimadas somente na estação reprodutiva da espécie. Desta 

forma, cabe compará-las ao período equivalente na região Neotropical. O tamanho da 

área de vida desta espécie na estação reprodutiva na Chapada dos Veadeiros foi, pelo 

menos, 10 vezes maior que as áreas de vida estimadas na América do Norte.  

Variação sazonal. Os três estudos sobre áreas de vida de C. platensis amostraram os 

pontos de localização das aves somente no período reprodutivo (Burns 1982, Schuramm 

et al. 1986, Kirsch et al. 2007). No entanto, o presente trabalhou verificou que a área de 

vida anual requerida por C. platensis é muito maior que a sua área de vida na estação 

reprodutiva. Ao longo das diferentes estações, foi observado que os machos tendem a 

parar de defender algumas porções do seu território para defender novas áreas. Tal fato 

ressalta a importância da realização de estudos em períodos além da estação reprodutiva 

para evitar sub-estimativas do tamanho das áreas de vida. Adicionalmente, o 

acompanhamento das áreas de vida de C. platensis em estudos em longo prazo (por 

períodos maiores que um ano) mostra-se necessário para uma caracterização ainda mais 

detalhada do padrão de ocupação. 

 Foi verificada diferença significativa entre o tamanho das áreas de vida nos 

diferentes períodos estudados. As áreas de vida de C. platensis foram maiores na 

estação não-reprodutiva seca do que na estação reprodutiva e na estação não-

reprodutiva chuvosa. Tal fato provavelmente está relacionado à baixa produtividade de 
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ambientes de cerrado sensu lato na estação seca no Cerrado (Gottsberger e Silberbauer-

Gottsberger 1983, Filgueiras 2002, Macedo 2002). A menor abundância de alimentos 

em campos sujos na estação seca provavelmente contribui para um aumento de áreas de 

forrageamento, levando a áreas de vida maiores. 

Não houve variação no tamanho das áreas nucleares entre as estações estudadas. 

No entanto, foram verificadas mudanças nas suas distribuições. Como as áreas 

nucleares devem conter os recursos alimentares mais importantes, as diferenças nas suas 

distribuições provavelmente estão relacionadas às variações na disponibilidade de 

alimentos em trechos dentro das áreas de vida.  

Sobreposição. Houve baixa sobreposição entre as áreas de vida de C. platensis vizinhos. 

As áreas de vida foram ativamente defendidas através de intimidação por vocalização, 

sugerindo que esta é uma espécie territorialista. Brown (1964) propôs que um animal 

apenas estabelece um território quando os benefícios proporcionados por este são 

maiores do que os custos. Entre as vantagens de possuir um território pode-se destacar a 

maior facilidade de acesso ao alimento, o aumento na chance de conseguir um parceiro 

para reprodução, a obtenção de um sítio apropriado para nidificação e a proteção da 

prole (Brown 1964, Adams 2001). Entre os custos estão o risco de sofrer algum 

ferimento nas disputas territoriais e o gasto de tempo e energia na defesa do território 

(Brown 1964, Adams 2001). Estes fatores podem estar influenciando a distribuição de 

territórios de C. platensis em campos no Cerrado. 

As sobreposições foram observadas principalmente na estação não-reprodutiva 

seca. Segundo Strong (1999) o grau de sobreposição entre áreas de vida de algumas 

aves na região Neotropical está relacionado à variação do suprimento de alimentos. Na 

estação não-reprodutiva seca, período de menor produtividade do Cerrado (Gottsberger 

e Silberbauer-Gottsberger 1983, Filgueiras 2002, Macedo 2002), os alimentos devem 
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estar concentrados em determinados locais, aumentando a competição por recursos 

limitados. O aumento da competição poderia aumentar o custo de defesa da área e 

reduzir os benefícios da manutenção do território, tendo como conseqüência uma maior 

sobreposição entre as áreas de vida.  

Em algumas ocasiões, foram observados indivíduos invadindo as áreas de 

vizinhos em silêncio, sem emitir qualquer vocalização. Desta forma, algumas das 

sobreposições podem também ter ocorrido devido à entrada fortuita de invasores em 

territórios estabelecidos, sem que o dono do território notasse a sua presença.  

Um dos C. platensis que apresentou as maiores sobreposições com vizinhos era, 

provavelmente, um jovem. Ele parecia errar o canto em alguns momentos, não tinha a 

cauda erguida, como é característico dos indivíduos desta espécie, e não estava pareado. 

Este macho deveria ser um indivíduo flutuante, tentando estabelecer seu território em 

áreas já ocupadas, levando à ocorrência de altas sobreposições. Indivíduos flutuantes 

costumam apresentar áreas de vida móveis, freqüentes incursões em áreas ocupadas por 

co-específicos, alta sobreposição, amplas áreas de forrageamento (Brown e Sherry 

2008) e, além disso, geralmente são mais jovens e morfologicamente inferiores aos 

donos dos territórios (Sergio et al. 2009). Raramente um indivíduo flutuante tem 

sucesso em invadir e ocupar um território pré-estabelecido (Hahn e Bauer 2008) e, 

talvez por este motivo, tenha sido observada a mobilidade deste indivíduo entre 

estações, tentando se estabelecer em diferentes locais. 

Cistothorus platensis parecem evitar estabelecer seus territórios em áreas 

recentemente queimadas. Um trecho queimado dentro da área de estudo não foi 

ocupado por nenhum indivíduo até, pelo menos, sete meses depois da queima. 

Figueiredo (1991) e Braz (2008) também observaram redução na taxa de encontro de C. 

platensis no Cerrado no período logo após incêndios e estas taxas se normalizaram nos 
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meses seguintes (após cerca de quatro meses), seguindo o início de recuperação 

estrutural do hábitat. Esta resposta deve ocorrer porque esta espécie escolhe seus 

territórios, pelo menos em parte, baseada no grau de proteção que a vegetação oferece 

(Burns 1982), apresentando preferência por locais com vegetação herbácea densa 

(Schuramm et al. 1986). Além disso, C. platensis é uma espécie insetívora e, embora os 

efeitos das queimadas sobre os artrópodes possam ser positivos a longo prazo 

(Anderson et al. 1989, Sieman et al. 1997), após o fogo a abundância e a diversidade de 

artrópodes podem declinar temporariamente em savanas (Swengel 2001). Com o 

desenvolvimento da estrutura herbácea, haveria aumento de artrópodes, tornando estas 

áreas mais adequadas a C. platensis. 

Modo de vida. Diversos estudos apontam que as populações de C. platensis da América 

do Norte são migratórias e nômades (Burns 1982, Lingle e Bedell 1989, Schuramm et 

al. 1986, Del Hoyo et al. 2005, Krisch et al. 2007) e que as populações das Américas 

Central e do Sul são residentes e sedentárias, apresentando alta fidelidade territorial 

(Kroodsma e Verner 1978, Kroodsma et al. 1999, Kroodsma et al. 2002, Del Hoyo et 

al. 2005). No presente trabalho, indivíduos de C. platensis foram avistados durante todo 

o período de estudo. Cinco machos permaneceram nas mesmas localidades durante todo 

o ano. No entanto, a alta substituição de indivíduos e a observação de mudanças nas 

posições das áreas de vida de dois deles sugerem a existência de mobilidade. Dos 14 

machos estudados, a maioria (n = 9) não permaneceu na mesma localidade. Assim, na 

população estudada, parecem existir indivíduos nômades e sedentários. Em um estudo 

realizado no México, Garza e Ita (2001) também sugeriram a existência de nomadismo 

em uma população não-migratória de C. platensis. Kroodsma et al. (1999) observaram 

que, apesar do abandono temporário de alguns territórios em áreas na Costa Rica, pelo 

menos um terço dos C. platensis anilhados retornaram aos mesmos territórios na 
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estação reprodutiva seguinte. Estudos mais longos seriam necessários para analisar se 

machos de C. platensis também retornam aos seus territórios no Brasil central.  

Os C. platensis da população estudada parecem ser monogâmicos, assim como 

os das outras populações estudadas na América Central e do Sul (Kroodsma e Verner 

1978, Kroodsma et al. 1999, Kroodsma et al. 2002, Del Hoyo et al. 2005).  Na maioria 

das vezes, os machos e as fêmeas se moveram juntos e não foram observados mais de 

dois indivíduos por área de vida. Não houve nenhuma evidência da existência de uma 

relação social poligínica como observado na América do Norte (Crawford 1977, Burns 

1982).  

Este foi o primeiro estudo sobre área de vida de C. platensis na região 

Neotropical. Características observadas neste estudo como: maiores áreas de vida, 

populações com indivíduos nômades e sedentários, e indícios de monogamia, salientam 

a existência de grandes diferenças entre as populações das regiões temperada e tropical. 

Estudos sobre a área de vida de C. platensis em outros locais na região Neotropical são 

necessários para verificar se os padrões observados no Parque Nacional da Chapada dos 

Veadeiros se repetem.   
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Capítulo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas de vida e territórios de aves na região Neotropical: uma revisão 
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ABSTRACT: Home range and territories of birds in the Neotropics: a review of the 

methodologies. The study of home ranges and territories is important for the 

understanding of the biology and conservation of animals. The objective of this study 

was to review publications about home ranges and territories of birds conducted in the 

Neotropical region. We aimed to analyze and discuss the methodologies adopted in the 

studies, point out lacunes of knowledge and make suggestions for future research. A 

total of 130 scientific articles published between 1960 and 2011 and involving data 

collection in 23 countries were reviewed. Home ranges were examined in 64% of the 

studies, while 36% analyzed bird territories. Most (41%) studies were conducted in 

forests. The majority of the knowledge results of short-time studies, usually with field 

work restricted to some months or even a few weeks. Most studies (56%) examined at 

least four home ranges or territories per species. Colored rings was the method of 

individualization most often used, as occurred with methods based on species recording 

by sight. Only 25% of the studies provided information on the intervals between points 

of localization. The minimum convex polygon was the most often used estimator and 

Arcview was the most frequent program used in the calculation and delimitation of 

home ranges and territories. Near 95% of the reviewed publications lack information 

essential for the realization of data collection and analyses, making impossible the 

replication of the studies. The investigation of home ranges and territories was not 

among the major results of numerous studies, that examined other aspects of the biology 

of neotropical birds.  Among the suggestions for future studies, we highlight a better 

description of the adopted methodologies.  
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RESUMO: O estudo de áreas de vida e territórios de aves é importante para se 

compreender a biologia das espécies, assim como para a sua conservação. Este trabalho 

teve como objetivos revisar estudos sobre áreas de vida e territórios de aves realizados 

na região Neotropical, analisar as metodologias utilizadas, apontar lacunas de 

conhecimento e sugestões para pesquisas futuras. Um total de 130 artigos científicos, 

publicados entre 1960 e 2011, com áreas de estudo em 23 países foram revisados. Áreas 

de vida foram estudadas em 64% dos trabalhos e 36% estudaram os territórios. A 

maioria (41%) dos estudos foi realizada em florestas. A maior parte do conhecimento é 

resultante de estudos de curto prazo, restritos, a alguns meses, ou apenas semanas. A 

maioria (56%) dos estudos analisou pelo menos quatro áreas de vida ou territórios por 

espécie. Grande parte deles utilizou anilhas coloridas na diferenciação das aves e 

métodos visuais na coleta de dados. Somente 25% dos estudos informaram os intervalos 

de coleta de pontos de localização. O mínimo polígono convexo foi o estimador mais 

utilizado e o Arcview o programa mais utilizado para cálculo e delimitação das áreas de 

vida e territórios. Em 95% das publicações revisadas faltam informações 

imprescindíveis para a realização das coletas e análise dos resultados, inviabilizando a 

replicação dos estudos. O esrtudo de áreas de vida e territórios não estava entre os 

principais resultados de numerosas publicações, que investigaram outros aspectos da 

biologia das aves neotropicais. Entre as sugestões para pesquisas futuras está um melhor 

detalhamento das metodologias.  
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3.1 INTRODUÇÃO  

Áreas de vida e territórios de aves têm sido estudados em todos os continentes 

(Schoener 1968, Laver e Kelly 2008). A área de vida pode ser definida como a área total 

na qual um indivíduo vive, buscando alimento, parceiros sexuais e abrigo (Burt 1943, 

Brown e Orians 1970, Powell 2000). Por outro lado, o território é caracterizado como 

uma área de uso exclusivo, defendido contra indivíduos da mesma espécie (Noble 1939, 

Hinde 1956, Brown e Orians 1970).  

O estudo das áreas de vida e territórios é importante não apenas por ampliar o 

conhecimento sobre a biologia das espécies, mas também por disponibilizar 

informações relevantes para estratégias de conservação e manejo (Pyke et al. 1977, 

Gautestad e Mysterud 2005). O uso de uma área restrita pode ter conseqüências 

fundamentais para a distribuição e abundância de organismos (Gautestad e Mysterud 

2005, Wang e Grimm 2007), a seleção de hábitat (Rhodes et al. 2005), a dinâmica 

predador-presa (Lewis e Murray 1993) e a estrutura de comunidades (Fagan et al. 

2007).  

Várias revisões sobre áreas de vida e territórios de animais já foram publicadas. 

Algumas delas avaliaram aspectos dos métodos para se estimar os tamanhos e as formas 

de áreas de vida e territórios (e.g. Hayne 1949, Jennrich e Turner 1969, Worton 1987, 

Harris et al. 1990, Larkin e Halkin 1994, Powell 2000, Kernohan 2001, Laver e Kelly 

2008). Estudos sobre áreas de vida e territórios de aves também foram revisados em 

detalhe. Por exemplo, Lack e Lack (1933), Nice (1941), Hinde (1956) e Schutchbury e 

Morton (2001) realizaram extensas revisões sobre a territorialidade em aves. Brown 

(1964) analisou a diversidade nos sistemas territoriais de aves em geral e, 

posteriormente, Brown (1980) revisou áreas de vida e movimentos de aves da família 

Meleagrididae. Shoener (1968) estudou a relação entre o tamanho das áreas de vida de 
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aves, a massa corporal e a dieta. Apesar dessas importantes publicações, nenhuma 

revisão abrangeu exclusivamente aspectos das metodologias de estudos sobre áreas de 

vida e territórios de aves. Além disso, nenhuma revisão sobre áreas de vida e territórios 

de aves focou um determinado continente ou região biogeográfica. 

A região biogeográfica Neotropical é aquela com a maior variedade de hábitats e 

a mais rica em número e diversidade de espécies de aves (Stotz et al. 1996, Newton 

2003). Nela, mais de 3.700 espécies se reproduzem, número que representa mais de um 

terço de todas as espécies de aves do planeta (Stotz et al. 1996, Collar et al. 1997). 

Revisões sobre aves na região Neotropical já abordaram temas como: biogeografia 

(Haffer 1987), padrões e processos de diversificação de espécies (Cracraft & Prum 

1988), migração (Finch 1991, Rappole 1995), distribuição de espécies (Stotz et al. 

1996) e reprodução (Echeverry-Galvis e Córdoba-Córdoba 2008). No entanto, áreas de 

vida e territórios de aves na região Neotropical não foram ainda revisados.  

O objetivo deste trabalho foi elaborar uma revisão de literatura sobre 

metodologias de estudos de áreas de vida e territórios de aves realizados na região 

Neotropical. Foram compiladas as informações sobre: 1) os locais em que as 

investigações foram conduzidas, 2) o período dos estudos, 3) o número de espécies em 

cada estudo, 4) o número de áreas de vida ou territórios amostrados, 5) os métodos de 

coleta de dados e 6) os métodos de estimativa das áreas. As atividades desenvolvidas 

nos estudos foram descritas, avaliadas em conjunto e os padrões gerais descritos e 

discutidos. Ao final, foi apresentado um overview geral e foram apontadas lacunas de 

conhecimento e sugestões para pesquisas futuras.  

 

3.2 MÉTODOS 

Região Zoogeográfica Neotropical. Os limites geográficos desta região compreendem 
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toda a América do Sul e a América Central de 112° W até 35°W (Newton 2003). 

Também inclui o limite norte da Floresta Tropical no México, a cerca de 20° N e 

estende-se até o Cabo Horn (Chile), à aproximadamente 57° S (Newton 2003). Esta 

região abrange 18 milhões de km
2
 e contém grande variedade de hábitats (Stotz et al. 

1996, Newton 2003). É essencialmente tropical, coberta principalmente por florestas, 

mas inclui também desertos, campos, savanas, pântanos, vegetação de altas altitudes e 

ambientes temperados (Stotz et al. 1996, Brown e Lomolino 1998, Newton 2003). 

Revisão de literatura. A compilação de publicações envolveu quatro metodologias. 

Primeiramente, foi realizada uma busca detalhada por artigos em 25 revistas científicas, 

escolhidas devido à sua relevância para estudos sobre ecologia e história natural de aves 

na região Neotropical. Estas podem ser divididas em dois grupos: revistas de ornitologia 

(Bird Conservation International, Boletín Chileno de Ornitologia, Bulletin of the Cracid 

Specialist Group, Cotinga, El Hornero, Ibis, Journal of Caribbean Ornithology, Journal 

of Field Ornithology, Journal of Raptor Research, Ornithologia, Ornithological 

Monographs, Revista Brasileira de Ornitologia, Studies in Avian Biology, Tangara, The 

Auk, The Condor, The Wilson Journal of Ornithology e Water Birds) e revistas sobre 

biodiversidade em geral (Biota Neotropica, Brazilian Journal of Biology, Iheringia, 

Papéis Avulsos de Zoologia, Revista Brasileira de Zoologia, Revista Chilena de 

História Natural e Studies on Neotropical Fauna and Environment). 

Segundo, foi realizada uma busca nas bases de dados do Institute for Scientific 

Information (ISI) Web of Knowledge e do Scopus. As expressões home range, territory, 

territorial, defended areas, winter range, moviment area, area requirement e space use 

foram combinadas com as palavras Neotropical ou bird. Adicionalmente, Proceedings 

de Congressos Internacionais e capítulos de livros sobre biodiversidade da região 

Neotropical também foram considerados. A revisão de literatura foi concluída com a 
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procura de artigos citados nas publicações já encontradas. Teses de doutorado e 

dissertações de mestrado não foram incluídas devido à dificuldade de acesso a este 

material em vários países.  

Somente as publicações que atenderam aos seguintes critérios foram incluídas 

nesta revisão: 1) realização das coletas de dados dentro da região zoogeográfica 

Neotropical (Figura 1); 2) observação de aves em vida livre; 3) apresentação de 

informações sobre o tamanho ou mapeamento das áreas de vida ou dos territórios nos 

resultados; 4) estimativa do tamanho das áreas de vida ou dos territórios a partir da 

obtenção das localizações dos indivíduos, pares ou grupos. Assim, não foram incluídas 

publicações que deduziram as áreas ou territórios a partir da estimativa de densidade 

populacional (e.g. Silveira e Bartmann 2001, Naranjo e Ávila 2003) ou da distância 

entre ninhos (e.g. Luque 1984). Também não fizeram parte desta revisão estudos de 

territórios lek (e.g. Stiles e Wolf 1979, Westcott e Smith 1994), áreas de forrageamento 

(e.g. Reitsma et al. 2002, Quintana et al. 2004, Frere et al. 2008) e outros tipos de áreas 

de uso (e.g. Snow 1980, Martínez et al.1998). 
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Figura 1. Área ocupada pela região zoogeográfica Neotropical segundo Newton (2003). Somente estudos 

sobre áreas de vida e territórios de aves realizados nesta área foram selecionados nesta revisão de 

literatura. 
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3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Meios de divulgação. Um total de 130 artigos científicos sobre áreas de vida ou 

territórios de aves na região Neotropical foram encontrados. Apenas 2% deles foram 

publicados em livros (Rappole e Warner 1980, Willis e Oniki 2001). Os demais (98%) 

foram publicados em 35 revistas científicas, sendo 13 de ornitologia e 22 sobre 

biodiversidade em geral. A maior parte (75%) dos estudos foi publicada em revistas de 

ornitologia (e.g. Balgooyen 1989; Kattan 1988; Cohen e Lindell 2005; Reinert et al. 

2007). Somente 23% das publicações estavam presentes em revistas de biodiversidade, 

sugerindo que poucos trabalhos investigaram questões ecológicas relacionadas ao 

estudo de áreas de vida e territórios. Por exemplo, o estudo de Develey e Stouffer 

(2001), publicado na Conservation Biology, analisou a influência de estradas sobre o 

tamanho e os limites das áreas de vida de bandos mistos de aves na Amazônia.  

Os periódicos com maiores números de publicações foram: The Condor (n = 

24), The Auk (n = 22), Ornitologia Neotropical (n = 12) e The Wilson Journal of 

Ornithology (n = 13). Juntos, eles publicaram 55% dos artigos científicos sobre áreas de 

vida ou territórios de aves estudadas na região Neotropical, indicando alta concentração 

de publicações sobre este assunto em poucas revistas. A maioria (67%) das revistas, tais 

como Bulletin of the British Ornithologist's Club e Studies on Neotropical Fauna and 

Environment, publicaram apenas um ou dois estudos.  

Até hoje existe um grave problema na difusão dos estudos de aves neotropicais. 

Muitos são publicados em revistas “locais”, não indexadas, permanecendo assim de 

difícil acesso e pouco conhecidos internacionalmente (Vuilleumier 2000, 2003). Devido 

a este fato, alguns trabalhos realizados na região Neotropical sobre áreas de vida e 

territórios de aves podem não ter sido incluídos nesta revisão.  
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Informações nas publicações. Com a finalidade de verificar a facilidade de encontrar 

informações nas publicações, foi examinado se estas explicitaram o estudo de áreas de 

vida ou territórios nos seus títulos, objetivos e resumos. Foram considerados 

“explícitos” os termos (e seus correspondentes em português, quando existentes): home 

range, área de vida; territory, território; territorial; territoriality, territorialidade; area of 

use, área de uso; space use; area requirement; winter range e movement area. Apesar 

de todos os trabalhos revisados apresentarem resultados sobre áreas de vida ou 

territórios, somente 40% deles deixaram este estudo evidente no seu título (e.g. Kattan e 

Beltran 2002, Lopes e Marini 2006). Apenas 51% das publicações informaram sobre o 

estudo deste aspecto da biologia das aves nos objetivos (e.g. Buskirk et al. 1972, Munn 

1985, Trejo et al. 2008). Em 75% das publicações foi mencionado o estudo de áreas de 

vida ou territórios no resumo (e.g. Lancaster 1964, Poulsen 1996a, Seixas e Mourão 

2000, Amaral e Macedo 2003).  

Esta falta de informação ocorreu, em parte, porque as informações sobre áreas 

de vida e territórios estavam presentes em estudos que investigaram vários aspectos das 

espécies. Por exemplo, Oppel et al. (2003) examinaram em detalhe o comportamento 

reprodutivo de Atlapetes pallidiceps, mas também forneceu informações sobre o 

tamanho dos territórios desta espécie. Faaborg et al. (1980) estudaram a ocorrência e 

evolução da poliandria em Buteo galapagoensis. Ele e seus colaboradores mapearam 16 

territórios de machos desta espécie. Powell (1979) analisou a estrutura e dinâmica de 

bandos mistos e, adicionalmente, estimou a área de vida de 10 das espécies que 

compõem os bandos. Nestas publicações o estudo de áreas de vida e territórios não 

foram mencionado nos títulos, objetivos e resumos.  

Assim, torna-se evidente que os títulos, os objetivos e os resumos dos trabalhos 

sobre áreas de vida e territórios não são suficientes na busca por artigos que contenham 
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informações sobre áreas de vida e territórios de aves na região Neotropical. Estes dados 

estão, em grande parte, escondidos no interior das publicações. É imprescindível que 

estudos que apresentem estas informações façam referência a elas de forma mais clara. 

É importante que os autores explicitem estes estudos no título, resumo e/ou objetivos de 

seus trabalhos para que os seus resultados sejam mais facilmente encontrados e 

analisados por outros pesquisadores.  

Países onde as pesquisas foram realizadas. As coletas de dados foram realizadas em 23 

países da região Neotropical. Os países com os maiores números de estudos foram 

Brasil (n = 24) e Panamá (n = 12). Colômbia, Costa Rica, Equador, Guiana Francesa, 

Jamaica, Peru, Porto Rico, República Dominicana e Venezuela tiveram números 

intermediários de estudos (5 a 10). Onze países, entre eles, Bolívia, Chile, Cuba e 

Nicarágua tiveram poucos estudos (1 a 4). Dois trabalhos tiveram dados coletados em 

mais de um país. Wolf (1969) estudou os territórios de Panterpe insignis na Costa Rica 

e no Panamá, e King e Rappole (2000) analisaram as áreas de vida de bandos mistos no 

México, Guatemala e Honduras. 

Território versus área de vida. Sherril e Case (1980) notaram que os termos “área de 

vida” e “território” costumam ser usados de maneira errônea por muitos autores. A área 

de vida é estimada utilizando-se todos os pontos onde o indivíduo foi observado, 

enquanto o território é estimado delineando-se apenas os pontos de defesa (Burt 1943, 

Brown e Orians 1970). Além disso, os territórios são áreas de uso exclusivo de um 

indivíduo, casal ou grupo (Brown e Orians 1970).  

A maioria (52%) dos estudos informou que investigaram o tamanho, a forma 

e/ou a posição dos territórios defendidos (e.g. Snow 1977, Balgooyen 1989, Sherman 

1995, Villard e Rousteau 1998, Carvalho et al. 2006). O restante (48%) das publicações 

informou que estudou as áreas de vida (e.g. Powell 1979, Klein e Bierreegard 1988, 
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Alves 1990, Sekercioglu et al. 2007). Nenhum estudo comparou as áreas de vida e 

territórios de uma mesma espécie.  

Segundo Sherril e Case (1980), dois tipos de erros são comumente cometidos. 

No primeiro, o termo área de vida é utilizado para estudos de território; no segundo, o 

termo território é utilizado para estudos de área de vida. Nesta revisão não foi 

encontrada nenhuma publicação que tenha cometido o primeiro tipo de erro. No 

entanto, o segundo tipo foi bastante comum. Embora 69 publicações tenham informado 

a análise de territórios, somente 46 (67%) delas adotaram o termo corretamente (e.g. 

Willis 1960, Osborne e Bourne 1977, Sherman 1995, Ribeiro et al. 2002). Os demais 23 

trabalhos (e.g. Lefebvre et al. 1992; Marra et al. 1993; Koronkiewicz et al. 2006) 

estudaram áreas de vida, mas equivocadamente mencionaram o estudo de territórios. 

Desta forma, sugere-se maior atenção às definições dos termos “área de vida” e 

“território” para sua correta utilização de acordo com o tipo de investigação em 

pesquisas futuras.  

Distribuição cronológica das publicações. Os artigos científicos revisados foram 

publicados entre 1960 e 2011. A mais antiga publicação envolveu o estudo dos 

territórios de Habia rubica e H. gutturalis em Honduras, entre fevereiro e agosto de 

1957 (Willis 1960). Quando este estudo pioneiro da região Neotropical foi conduzido, 

três revisões de estudos sobre áreas de vida e territórios de diversas espécies de aves já 

haviam sido publicadas nos Estados Unidos e Europa (Lack e Lack 1933, Nice 1941, 

Hinde 1956). Este fato demonstra que a realização de pesquisas sobre área de vida ou 

territórios de aves na região Neotropical teve início tardiamente se comparado a essas 

regiões.  

Poucos (n = 3) trabalhos sobre áreas de vida e territórios de aves foram 

publicados na região Neotropical na década de 1960s (Willis 1960, Lancaster 1964, 
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Wolf 1969). Na década seguinte (1970s), um número um pouco maior (n=10) de 

publicações foi observado (e.g. Willis 1972, Munn e Terborgh 1979, Powell 1979). Na 

década de 1980s houve um grande aumento no número de publicações, alcançando 26 

estudos (e.g. Fraga 1980, Greenberg e Gradwohl 1985, Naranjo 1986, Thiollay 1989a). 

Nos anos 1990s, um número similar (n = 28) de estudos foi publicado (e.g. Terborgh et 

al. 1990, Stouffer 1997, Jullien e Thiollay 1998). A década de 2000s apresentou o 

equivalente ao dobro das publicações produzidas em cada uma das duas décadas 

anteriores - foram publicados 59 artigos sobre o tema (e.g. Jones et al. 2000, Wunderle 

Jr. e Latta 2000, Temeles et al. 2005, Brown e Sherry 2008). Em 2010 e 2011 foram 

publicados quatro artigos sobre o assunto (Ortiz-Maciel et al. 2010, Townsend et al. 

2010, Karubian et al. 2011, Smith et al. 2011). Como resultado, o número de estudos 

sobre áreas de vida e territórios de aves na região Neotropical cresceu 

consideravelmente ao longo dos últimos 50 anos. 

Hábitat. Os hábitats onde as pesquisas foram conduzidas puderam ser agrupados em 

quatro categorias: florestal, aberto, aquático e mosaico. A classificação dos hábitats 

contidos na categoria florestal, aberto e aquático estão de acordo com Stotz et al. 

(1996). Na categoria aberto foram incluídos hábitats como campos, savanas, pastagens e 

agricultura.  Foram classificados como aquáticos os hábitats compostos, por exemplo, 

por rios, lagos e arredores. A categoria mosaico abrangeu hábitats urbanos e ambientes 

com duas ou mais categorias diferentes de hábitat. 

Um considerável número (14%) de publicações não informou o hábitat em que o 

estudo foi realizado (e.g. Santana 1986, Gerhardt et al. 1994, Raw 1996). A maioria 

(41%) dos estudos foi realizada em florestas (e.g. Thiollay 1991, Boal et al. 2003, 

Gorrel et al. 2005, Tossas 2008). Apenas 12% das investigações foram conduzidas em 

ambientes abertos (e.g. Strahl 1988, Ribeiro et al. 2002). Somente 3% dos estudos 
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foram realizados em ambientes aquáticos (e.g. Osborne e Bourne 1977, Naranjo 1986). 

Cerca de 30% das investigações foram realizadas em mosaicos de hábitat (e.g. Holmes 

et al. 1989,  Poulsen 1994b, Cohen e Lindell 2005, Trejo et al. 2008). Um único estudo 

foi realizado em área urbana. Souza (1995) estudou as áreas de vida de grupos de 

Crotophaga ani e Guira guira na cidade de Ribeirão Preto, no sudeste do Brasil.  

 A maioria (59%) dos estudos foi realizado em áreas de reservas naturais (e.g. 

Cruz 1976, Alves 1990, Jullien e Thiollay 1998, Develey e Stouffer 2001). Fora do 

sistema de reservas, foram realizadas 18% das investigações (e.g. Wolf 1969, Fraga 

1983, Chipley 1991, Willis e Oniki 2001). Muitos (24%) dos artigos não informaram se 

os locais de estudo encontravam-se dentro ou fora de uma de reserva natural (e.g. Wolf 

1975, Santana 1986, Clark 2006).  

A principal função das áreas protegidas é preservar elementos da biodiversidade 

de processos que ameaçam a sua sobrevivência (Margules e Pressey 2000). Processos 

como a degradação dos hábitats podem interferir no tamanho, distribuição e posição das 

áreas de vida e territórios (Ortega e Capen 1999, Remes 2003). Dentre os estudos 

analisados nesta revisão, nenhum comparou as áreas de vida e territórios de aves de 

dentro e fora de reservas naturais. No entanto, Bellis et al. (2004) compararam o 

tamanho das áreas de vida de Rhea americana e Rhea pennata em áreas agroflorestais 

protegidas da caça e em áreas não protegidas, com caça indiscriminada. Não houve 

diferença no tamanho das áreas de vida entre as áreas estudadas, mas as populações das 

áreas não-protegidas eram maiores, demonstrando o impacto negativo da caça sobre 

estas espécies (Bellis et al. 2004).  

Período de estudo. Áreas de vida e territórios podem ser definidos ao longo de qualquer 

intervalo de tempo (Harestad e Bunnel 1979). Por isso, é crucial definir e especificar a 

escala de tempo utilizada em um estudo (Spencer et al. 1990, Laver e Kelly 2008). Na 
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escolha do período de estudo, é necessário levar em consideração se o comportamento 

de um animal será adequadamente representado ao longo de uma escala temporal 

específica (Morris 1988, Powell 2000).  

Apesar dessas considerações, o período de estudo não foi especificado em 8% 

das publicações revisadas. Nestas, não foram informados os meses (e.g. Faaborg et al. 

1980, Sherman 1995, Villard e Rousteau 1998, Wiley 2006) ou anos (e.g. Willis e Oniki 

2001, Tárano 2008) em que a coleta de dados foi conduzida. Os outros estudos puderam 

ser agrupados em duas grandes categorias. A primeira delas inclui investigações 

realizadas em regimes sazonais de coleta de dados, como na estação reprodutiva, 

estação seca ou chuvosa. Fizeram parte desta categoria 73% das publicações (n = 95). A 

maioria (n = 50) dos estudos desta categoria foram realizados em um único ano (e.g. 

Hardy 1976, Wiley e Wiley 1981, Naranjo 1995, Schulze et al. 2000, Arguedas-Negrini 

2001). Os demais tiveram observações conduzidas em dois anos (n = 18), três anos (n = 

12)  e em quatro ou mais anos (n  =14).  

A outra categoria inclui estudos com regimes contínuos de coleta de dados, que 

monitoraram a posição das aves ao longo de todo o ano. Cerca de 20% (n = 26) das 

investigações fizeram parte desta categoria. A maioria delas (n = 14) foram realizadas 

durante um único ano (e.g. Willis 1982, Marini e Cavalcanti 1992, Rivera et al. 2003). 

Alguns (n = 8) estudos foram conduzidos durante dois anos (e.g. Jullien e Thiollay 

1998, Langen e Vehrencamp 1998). Em apenas três deles, as aves foram estudadas por 

três anos (Powell 1979, Thiollay 1991, Lefebvre et al. 1992). Somente Krabe (2004) 

estudou territórios de aves por mais de 3 anos consecutivos. Em sua pesquisa, os 

territórios de Atlapetes pallidiceps foram estudados entre 1998 e 2002.  

Conforme verificado, a maior parte do conhecimento sobre áreas de vida e 

territórios de aves na região Neotropical é resultante de estudos de curto prazo, 
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realizados, em sua maioria, em uma única estação, em somente um ano. Por serem 

restritos a alguns meses, ou apenas semanas, estes estudos podem estar subestimando o 

tamanho das áreas de vida e territórios das aves. Assim, os resultados apresentados não 

seriam representativos do tamanho real das áreas utilizadas.  

Os estudos que puderam acompanhar as aves por mais de um ano ou várias 

estações consecutivas trouxeram importantes informações. Por exemplo, Stouffer 

(2007) notou variações nas áreas de vida de Myrmothera campanisona e Hylopezus 

macularius durante os quase 10 anos em que estudou áreas de vida de aves na floresta 

Amazônica. Os territórios dessas espécies variaram em tamanho entre as amostragens e 

estiveram completamente ausentes de sua área de estudo em alguns anos. Franco et al. 

(2006) observaram variações nas áreas de vida de Odonthophorus hyperythrus ao longo 

de dois anos de estudo. Dentre os fatores que ocasionaram as mudanças na área de vida, 

estava o início da estação chuvosa, que afeta a disponibilidade de artrópodes, 

importante recurso alimentar para esta espécie. 

Muitas espécies de aves tropicais florestais são residentes permanentes, 

ocupando uma mesma área ao longo de todo o ano, durante alguns anos (Karr 1981). No 

entanto, nem todas as espécies mantêm áreas estáveis ano após ano (Lancaster 1964, 

Stouffer 2007).  Mesmo durante um mesmo ano, podem ocorrer variações entre 

estações, principalmente em ambientes que apresentam grandes oscilações climáticas 

(Wiktander et al. 2001, Franco et al. 2006). Ainda, durante um mesmo ano, pode 

ocorrer variação no tamanho das áreas utilizadas durante a estação reprodutiva (Stenger 

e Falls 1959, Moller 1990). Em algumas espécies de aves, o tamanho dos territórios 

diminuem com o progresso da estação reprodutiva (Odum 1941, Conder 1948). Desta 

forma, estudos a longo prazo seriam importantes para detectar diferenças no tamanho, 

forma e posição das áreas de vida e/ou territórios.  
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Número de espécies investigadas por estudo. A maioria (67%) dos estudos investigou 

áreas de vida ou territórios de apenas uma espécie de ave (e.g. Ralph 1975, Willis 

1982b, Whittingham et al. 1996, Silva-Garcia e Brewer 2007). Os estudos que 

analisaram poucas (1 a 3) espécies somam 85% das publicações (e.g. Wunderle Jr. e 

Latta 2000, Rueda e Figueroa 2001; Duca et al. 2006). Cerca de 9% dos estudos 

examinaram de quatro a 10 espécies (e.g. Munn 1985, Lefebvre et al 1992, Pomara et 

al. 2007). Apenas 6% das investigações estudaram mais de 10 espécies (Figura 2). Entre 

elas, Terborgh et al. (1990) analisaram as áreas de vida de 111 espécies em florestas 

peruanas, ao passo que Robinson et al. (2000) estudaram 87 espécies de aves em uma 

floresta no Panamá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Número de espécies investigadas por estudo sobre áreas de vida ou territórios de aves na região 

Neotropical. 

 

Bandos mistos foram investigados em 8% dos estudos (e.g. Munn e Terborgh 

1979, Poulsen 1994, Develey e Stouffer 2001). As espécies nucleares de bandos mistos 

geralmente possuem territórios ou áreas de vida que se sobrepõem completamente às 

áreas de uso dos bandos. Por isso, nos estudos sobre bandos mistos, apenas estas 
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espécies foram consideradas como utilizadoras de toda a área ocupada pelo bando. 

Contudo, em alguns estudos sobre bandos mistos (e.g. Jullien e Thiollay 1998), espécies 

além das nucleares também tiveram sua área delineada. Neste caso, estas espécies 

também foram consideradas. 

Várias espécies de aves podem ocorrer em uma mesma área possibilitando a 

coleta simultânea de pontos de localização de aves de diferentes espécies durante o 

período de estudo. Esta metodologia foi utilizada em estudos de comunidades (e.g. 

Terborgh 1990, Robinson et al. 2000) e bandos mistos (e.g. Powell 1979, Munn 1985, 

Poulsen 1996b). Estudos como estes contribuem de forma significativa na geração de 

mais informações sobre áreas de vida e territórios de muitas espécies de aves.  

Por outro lado, as publicações que enfocaram sua pesquisa em uma ou poucas 

espécies, observaram, em sua maioria, diversos outros aspectos da biologia destes 

animais. O estudo de outros aspectos da biologia foi importante para o entendimento 

dos fatores que influenciaram nos padrões de distribuição, sazonalidade, tamanho ou 

forma das áreas de vida e territórios das aves. Por exemplo, Ribeiro et al. (2002) 

observou que Knipolegus lophotes defendem territórios menores em áreas com maior 

densidade de recurso alimentar e Franco et al. (2006) verificaram uma relação positiva 

entre o tamanho do grupo de Odontophorus hyperythrus e o tamanho das áreas de vida.  

Número de áreas de vida / territórios por espécie. As áreas de vida e os territórios 

foram utilizados por um único indivíduo, um par, uma família, um grupo ou um bando 

misto, dependendo do comportamento da espécie ou da época do ano em que o estudo 

foi conduzido. Foram consideradas apenas as áreas de vida e territórios que tiveram 

suas áreas integralmente calculadas ou delimitadas. Em 9% dos estudos os números de 

áreas de vida ou territórios estudados por espécie não foram informados (e.g. Faaborg et 

al. 1980, Strahl 1988, Koronkiewicz et al. 2006). Dentre os que informaram, em 18% 
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apenas uma área de vida ou território foi estudado (e.g. Fraga 1983, Santana 1986, 

Schulze et al. 2000, Parra et al. 2001). Em 9% dos estudos, foram analisadas duas áreas 

de vida ou territórios (e.g. Ribeiro et al. 2002) e em 8% deles foram investigados três 

áreas de vida ou territórios por espécie (e.g. Wiley e Wiley 1981, Klein e Bierreegard 

1988). A maioria (56%) estudou pelo menos quatro áreas de vida ou territórios (e.g. 

Willis 1972, Kattan 1988, Vilella e Hengstenberg 2006). Em 32% das investigações 

foram estudadas 10 ou mais áreas de vida ou territórios de cada espécie (e.g. Emlen et 

al. 1989, Delannoy e Tossas 2000, Ahumada 2001, Díaz et al. 2006, Brown e Sherry 

2008).  

Em muitas espécies existe grande variação intra-específica no tamanho das áreas 

de vida e territórios utilizados. Por isso, quanto maior o número amostral, mais acuradas 

as estimativas da média da população. Além disso, um número amostral adequado será 

necessário para que diferenças sazonais, por exemplo, não sejam mascaradas pela 

variação individual.  

Individualização das aves. Os estudos revisados utilizaram cinco diferentes métodos 

para diferenciar os indivíduos: anilhas coloridas, anilhas de alumínio, rádio- 

transmissores, marcações na cauda ou asas e/ou padrões naturais de plumagem e/ou 

comportamento. Um grande número de publicações (n = 28) não informou o método 

para a diferenciação dos indivíduos (e.g. Cruz 1976, Balgooyen 1989, Tripp e Collazo 

1997, Oppel et al. 2004). Dentre as 98 publicações que informaram sobre isto, a maioria 

(81%) utilizou anilhas coloridas (e.g. Greenberg e Gradwohl 1980, Herzog et al. 2002, 

Koronkiewicz et al. 2006). Em 33 estudos foram utilizados rádio-transmissores (e.g. 

Lindsay et al. 1991, Trejo et al. 2008) e em 30 deles foram utilizadas anilhas de 

alumínio (e.g. Lefebvre et al. 1992, Rivera et al. 2003). Outros métodos (marcações 

com tinta, etiquetas na cauda e asas) foram utilizados em quatro trabalhos (Wolf 1969, 
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Hardy 1976, Strahl 1988, Franco et al. 2006). Em dois dos estudos as aves não foram 

marcadas porque foi possível diferenciá-las através do padrão de plumagem ou de 

algum comportamento específico (Marra et al. 1993, Souza 1995).  

Em 44 trabalhos foram utilizados mais de um método de individualização (e.g. 

Chipley 1991, Cohen e Lindell 2005, Sekercioglu et al. 2007). A maioria deles (n = 26) 

utilizou anilhas coloridas e anilhas de alumínio (e.g Rodrigues e Carrara 2004, Sousa e 

Marini 2007, Faria et al. 2007). Sete estudos utilizaram anilhas coloridas, anilhas de 

alumínio e rádio-transmissores (e.g Sekercioglu et al. 2007). As anilhas de alumínio 

foram sempre utilizadas em conjunto com algum outro método. 

Vários fatores podem estar envolvidos na escolha dos métodos de 

individualização. O uso de anilhas foi o mais comum dos métodos de individualização 

provavelmente devido ao baixo custo, longa duração e facilidade na aplicação e na 

visualização. Além disso, as aves menores apresentam restrição ao uso de rádio-

transmissores devido à sua pequena massa corpórea e, por isso, anilhas são mais 

comumente utilizadas nestes animais. Por outro lado, aves com bico muito forte, com 

capacidade de destruir as anilhas, inviabilizam o seu uso. Aves com áreas de vida e 

territórios muito grandes requerem rádio-transmissor no seu estudo.  

 Em estudos de áreas de vida e territórios é essencial que os indivíduos possam 

ser diferenciados uns dos outros para que seja possível atribuir determinados pontos de 

localização aos indivíduos ou grupos investigados. A individualização torna-se ainda 

mais importante nos casos em que há sobreposição entre áreas de vida de co-específicos 

(Marini e Cavalcanti 1992, Jullien e Thiollay 1998). No entanto, nem sempre é 

necessário capturar e marcar os indivíduos para diferenciá-los. Comportamentos 

específicos (e.g. Souza 1995) ou padrões de plumagem (e.g. Marra et al. 1993) também 

possibilitam a identificação de diferentes indivíduos.  
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Métodos para coleta de dados. Cerca de 25% das investigações incluídas nesta revisão 

não informaram o método utilizado na amostragem dos pontos de localização das aves 

(e.g. Murray Jr. 1982, Aldrige 1984). Os demais estudos utilizaram métodos visuais, 

radiotelemetria e/ou recaptura. Grande parte (n = 94) deles utilizou métodos visuais 

(e.g. Munn e Terborgh 1979, Greenberg e Gradwohl 1986, Naranjo 1986, Robinson et 

al. 2000). Em 22 estudos, a coleta de dados foi realizada utilizando-se rádio-

transmissores (e.g. Gonzalez et al. 1998, Cohen e Lindell 2005, Franco et al. 2006). 

Apenas nove trabalhos utilizaram recaptura (e.g. Rappole e Morton 1985, Wunderle Jr. 

1995).  

Na tentativa de obter informações mais precisas sobre a localização das aves, 

alguns (n = 19) estudos utilizaram mais de um método na coleta de dados. Em 17 desses 

estudos foram utilizados dois métodos (e.g. Strahl 1988, Lindsay et al. 1991, Graham 

2001, Stutchbury et al. 2005). Théry (1992) e Kattan e Beltran (2002) utilizaram três 

métodos. As recapturas foram sempre utilizadas em conjunto com algum outro método 

para coleta de dados, fornecendo informações complementares à plotagem das 

localizações das aves através de métodos visuais e/ou radiotelemetria.  

Os métodos visuais provavelmente figuram entre os mais utilizados porque, 

além do menor custo, mostram-se mais apropriados para estudar comportamentos 

relacionados ao uso das áreas de vida e defesa dos territórios. Por outro lado, a 

radiotelemetria permite aos pesquisadores obter valiosas informações sem estarem 

obrigatoriamente em contato com os indivíduos estudados. No entanto, o alto custo dos 

radiotransmissores e dificuldades na importação ainda são entraves à sua difusão na 

região Neotropical. 

Uso da curva de estabilização. A curva de estabilização é utilizada para se determinar o 

número mínimo de pontos de localização necessários à estimativa do tamanho de uma 
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área de vida ou território. Esta curva é construída a partir da relação entre o tamanho da 

área ou território e o número de localizações para um determinado período (Harris et al. 

1990, Laver e Kelly 2008). O número de pontos de localização é considerado suficiente 

quando localizações adicionais resultam em nenhum aumento ou em um aumento 

mínimo no tamanho da área de vida ou território (Harris et al. 1990). Neste momento, a 

curva de estabilização atinge uma assíntota, indicando que a área delimitada está 

completa e que mais observações não são necessárias para a determinação do seu 

tamanho. 

A maioria (85%) das publicações revisadas não informou se as áreas de vida ou 

territórios foram estimados até atingirem um valor assintótico (e.g. Lancaster 1964, 

Wiley e Wiley 1981, Greenberg 1984, Yumoto 1999). Em apenas 19 das investigações 

(e.g. Duca e Marini 2000, Durães et al. 2007) as localizações dos animais foram obtidas 

até a estabilização das curvas. Somente oito dos estudos que realizaram observações até 

a estabilização da curva, testaram-na para cada área de vida ou território estudado 

(Thiollay 1989b, Wunderle Jr. e Latta 2000, Ribeiro et al. 2002, Lopes e Marini 2006, 

Domingues e Rodrigues 2007, Faria et al. 2007, Thorstrom 2007). Similarmente, quatro 

estudos testaram-na para apenas uma ou duas áreas e, a partir dessas, generalizaram 

para as demais (Klein e Bierreegard 1988, Herzog et al. 2002, Pomara et al. 2007; 

Durães et al. 2007). O restante (n = 7) dos estudos que utilizaram a curva de 

estabilização não informou se ela foi construída para cada indivíduo ou se foi 

generalizada (e.g. Lindsay et al. 1991, Bradbury et al. 2001).  

Estimativas das áreas de vida ou territórios de diferentes indivíduos da mesma 

espécie podem atingir a assíntota em diferentes números de localizações, formando uma 

variedade de curvas (Harris et al. 1990, Laver e Kelly 2008). Por isso, as análises 

devem ser aplicadas para cada indivíduo ou grupo, e não extrapolado para todas as aves 
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estudadas. Desta forma, pesquisadores deveriam reportar somente as áreas de vida e os 

territórios dos animais para os quais a curva de estabilização foi verificada, sem fazer 

generalizações. Harris et al. (1990) sugerem o uso de um número padrão de pontos de 

localização somente para as áreas de certos indivíduos que não alcançam assíntotas, 

como no caso de subadultos em dispersão, ou floaters. A utilização da curva de 

estabilização contribui para que estudos de áreas de vida e territórios sejam comparáveis 

a outros realizados em diferentes locais e períodos (Harris et al. 1990, Laver e Kelly 

2008). 

Intervalo entre pontos. Os pontos de localização de um indivíduo podem ser 

monitorados ao longo de intervalos temporais e/ou espaciais. Somente 33 (25%) dos 

estudos informaram sobre o intervalo utilizado entre os pontos de observação (e.g. 

Powell 1979, Greenberg e Gradwohl 1985). Destes, 30 utilizaram intervalos temporais 

que variaram entre 2 min e um dia. Na maioria desses estudos (n = 11), foram utilizados 

intervalos inferiores a 30 min (e.g. Myers 1980, Gerhardt et al. 1994, Carvalho et al. 

2006). Em seis investigações, as localizações foram separadas por intervalos iguais ou 

maiores que uma hora (e.g. Kattan e Beltran 2002, Thorstrom 2007). Por outro lado, 

Alves (1990), Rivera et al. (2003), Cohen e Lindell (2005) e Karubian e Carrasco 

(2008) utilizaram intervalos de pelo menos um dia entre os pontos de localização das 

aves. 

Apenas quatro trabalhos utilizaram intervalos espaciais entre os pontos 

sucessivos de localização das aves. Foram utilizados intervalos de pelo menos 10 m, 20 

m, 50 m e a cada deslocamento dos indivíduos (Herzog et al. 2002, Domingues e 

Rodrigues 2007, Faria et al. 2007, Pomara et al. 2007). Somente Herzog et al. (2002) 

utilizaram intervalos espaciais e temporais. Em seu estudo, um novo ponto de 

localização foi registrado a cada deslocamento de 50 m ou a intervalos de uma hora.  
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Ao determinar o intervalo entre os pontos de localização é preciso levar em 

consideração se o comportamento de um animal será adequadamente representado ao 

longo de uma escala específica. Por exemplo, intervalos muito longos de tempo podem 

excluir movimentos inteiros, que tenham se iniciado e terminado em um mesmo local 

(Jacob e Rudran 2003). Por outro lado, intervalos muito curtos tendem à autocorrelação 

de dados, levando à subestimativa do tamanho das áreas de vida e dos territórios (Harris 

et al. 1990). Os testes de Swihart e Slade (1985) podem ser utilizados para determinar o 

intervalo mínimo para se atingir a independência entre localizações consecutivas, 

permitindo ao pesquisador retirar da amostra as localizações que estiverem causando a 

autocorrelação.   

Estimadores dos tamanhos das áreas de vida e territórios. Diversos estimadores de 

tamanho têm sido propostos para estudos de áreas de vida e territórios de animais. Eles 

podem ser divididos em três categorias principais: poligonais, probabilísticos 

paramétricos e probabilísticos não-paramétricos (Jacob e Rudran 2003, Harris et al. 

1990). Os estimadores poligonais derivam dos pontos mais periféricos das localizações 

obtidas (Mohr 1947, Odum e Kuenzler 1955). Os outros dois estimadores baseiam-se na 

descrição dos padrões de intensidade de uso do espaço através de modelos baseados 

principalmente em funções de probabilidade de densidade de pontos de localização 

(Worton 1987, 1989, Powell 2000). 

 Em 70 dos trabalhos revisados, foi informado o estimador utilizado no cálculo 

das áreas de vida e territórios (Tabela 1). Dentre estes, os métodos poligonais foram os 

mais utilizados (n = 57), com destaque para o método do mínimo polígono convexo, 

utilizado em 45 estudos (e.g. Ralph 1975, Santana 1986, Seixas e Mourão 2000, Bellis 

et al. 2004, Foster 2007). Em 22 estudos foram utilizados estimadores probabilísticos 

não-paramétricos. Nesta categoria, o método de Kernel foi o mais utilizado, estando 
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presente em 16 estudos (e.g. Brown e Sherry 2008). Apenas três estudos utilizaram 

estimadores probabilísticos paramétricos (Klein e Bierreegard 1988, Lefebvre et al. 

1992, King e Rappole 2000). Doze trabalhos utilizaram mais de um estimador (e.g 

Gerhardt et al.1994, Staus 1998). 

Tabela 1. Estimadores de áreas de vida e territórios de aves utilizados em estudos realizados na região 

Neotropical. 

    

Categorias n (estudos) 

Estimador  

  Informaram 70 

  Não informaram 60 

  

No. de estimadores  

1 58 

2 11 

3 1 

  

Tipo de estimador  

  Poligonais 57 

     Mínimo polígono convexo 45 

     Máximo polígono 4 

     Polígono real 2 

     Polígonos 5 

     Mínimo polígono côncavo 1 

  

  Probabilísticos paramétricos 3 

     Elipse 2 

     Jennrich-turner  1 

  

  Probabilísticos não-paramétricos 21 

     Média harmonica 2 

     Soma de quadrantes 4 

      Kernel  15 

 

O estimador do mínimo polígono convexo possivelmente foi o mais utilizado 

devido à simplicidade no seu desenho e por não possuir nenhuma premissa estatística. 

No entanto, por sua susceptibilidade a pontos extremos, este estimador vem recebendo 
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severas críticas (Jenrich e Turner 1969). Atualmente, o método de Kernel é considerado 

como um dos melhores estimadores de áreas de vida e territórios, embora também 

apresente algumas limitações comuns a outros estimadores (Jacob e Rudran 2003, Laver 

e Kelly 2008). A pressuposição de independência estatística entre localizações 

consecutivas na amostra ignora a própria natureza da variável sendo medida, já que 

animais normalmente se movem de maneira não-aleatória (Powell 2000). Com isso, 

para satisfazer esta premissa dos estimadores, o caráter de seqüência temporal da 

amostra de localizações é desconsiderado, menosprezando informações de importante 

significado biológico (Solla et al. 1999). 

Dez diferentes tipos de estimadores foram utilizados nos estudos analisados 

nesta revisão de literatura. A grande variedade de estimadores dificulta a comparação de 

valores de área de uso entre estudos. Segundo White e Garrot (1990), diferentes 

estimadores produzem resultados distintos até mesmo quando aplicados a grupos de 

dados idênticos. É importante ressaltar que ainda não existe um estimador de áreas de 

vida e territórios completamente perfeito (Powell 2000, Jacob e Rudran 2003). Cada um 

apresenta certo número de vantagens e desvantagens (Powell 2000). A escolha do 

estimador deve ser adequada aos dados obtidos, para que as premissas do estimador não 

sejam violadas. Diretrizes quanto às premissas dos métodos mais adequados para a 

realização de comparações entre estudos podem ser encontrados em Powell (2000), 

Harris et al. (1990) e Laver e Kelly (2008).  

Programas para cálculo e desenho das áreas. Em cinco publicações não foram 

utilizados softwares para calcular as áreas de vida e territórios. Nestes os cálculos foram 

feitos manualmente, utilizando-se planímetro (e.g. Balgooyen 1989, Naranjo 1995). 

Apenas 28% das demais publicações informaram o programa utilizado para cálculos e 

desenho das áreas. Os estudos utilizaram 14 diferentes programas: Arcview; Arc Info; 
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Ranges; Antelope; Home Range; Auto Cad; Calhome; Camris; Design Cad Express; 

GPS Trackmaker; Macpall; Sigma Scan Image; Telem e Tracker. O software Arcview 

foi utilizado na maioria (n = 20) dos estudos (e.g. Ribeiro et al. 2002, Vilella e 

Hengstenberg 2006, Sekercioglu et al. 2007). Os softwares Ranges e ArcInfo, foram 

utilizados, respectivamente, em quatro (Stouffer 1997, Herzog et al. 2002, Thorstrom 

2007, Trejo et al. 2008) e três trabalhos (Latta e Sondreal 1999, Graham 2001, Hale et 

al. 2003). Antelope foi utilizados em dois estudos (Jullien e Thiollay 1998, Bradbury et 

al. 2001), assim como o software Home Ranges (Gerhardt et al. 1994, Thorstrom 2007). 

Cada um dos demais programas foram utilizados em somente uma publicação. Somente 

Hale et al. (2003) e Thorstrom (2007) utilizaram mais de um programa.  

 Lawson e Rodgers (1997) evidenciaram divergências entre as estimativas 

produzidas por distintos programas para um mesmo estimador e grupo de dados, 

restringindo a comparabilidade entre estudos que utilizaram diferentes programas. Desta 

forma, é importante que publicações de trabalhos com análises de área de vida e 

territórios contenham informações quanto ao programa utilizado e os parâmetros 

escolhidos (Jacob e Rudran 2001). Recomendações quanto à escolha dos programas 

para cálculos das áreas podem ser encontradas em Laver e Kelly (2008). 

Área core. Poucas espécies utilizam sua área de vida ou território uniformemente. 

Geralmente, existe preferência por determinadas áreas, onde uma maior proporção dos 

pontos de localização será registrada. Estas áreas são chamadas de áreas core. Apenas 

16 (12%) dos estudos revisados calcularam a área core (e.g. Marini e Cavalcanti 1992, 

White Jr et al. 2005).  

A análise das áreas core é importante porque identifica as áreas 

preferencialmente utilizadas. Além disso, pode mostrar mudanças na intensidade de uso 

de áreas dentro das áreas de vida ou territórios em um determinado intervalo de tempo 
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(Harris et al. 1990). Essas mudanças, muitas vezes, são imperceptíveis quando somente 

as áreas de vida e territórios, na sua totalidade, são estudadas. 

Overview. Esta revisão revelou que os estudos sobre áreas de vida e territórios de aves 

conduzidos na região Neotropical usualmente falham em reportar adequadamente as 

metodologias adotadas. Dos 130 artigos científicos encontrados, apenas 5% (Stouffer 

1997, Herzog 2002, Domingues e Rodrigues 2007, Faria et al. 2007, Sekercioglu et al. 

2007, Thorstrom 2007) informaram todos os aspectos revisados neste estudo. A falta de 

informação sobre aspectos examinados foi geralmente alta, chegando a 60-90% dos 

estudos. Entre os aspectos revisados, os que tiveram maiores porcentagens de falta de 

informação foram: área core (88%), uso da curva de estabilização (85%), intervalo entre 

pontos (75%), programas para cálculo e desenho das áreas de vida e territórios (67%) e 

estimadores de áreas (46%). Logo, problemas mais graves relativos à ausência de 

informações ocorreram na seção de análise dos dados. A falta de informação também 

ocorreu em outras etapas essenciais do estudo como hábitat (14%), período de estudo 

(8%) e número de áreas de vida ou territórios estudos por espécie (9%). A ausência de 

informações dificulta a análise crítica dos resultados encontrados e impede as 

replicações dos estudos.  

 Esta revisão revelou ainda outro importante problema. Houve grande dificuldade 

em encontrar artigos sobre áreas de vida e territórios de aves realizados na região 

Neotropical. Este fato ocorreu porque este aspecto da biologia das aves geralmente não 

foi mencionado nos títulos, resumos e objetivos dos estudos que continham tal 

informação. Além disso, muitos estudos são publicados em revistas “locais”, 

permanecendo assim de difícil descoberta e acesso e, portanto, indisponíveis para 

grande parte da comunidade científica.  
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Com a compilação de publicações, foi possível identificar algumas lacunas no 

conhecimento sobre áreas de vida e territórios de aves na região Neotropical. Foi 

observado que: (1) existem poucas pesquisas de longo prazo; (2) há poucas informações 

de áreas de vida e territórios de aves em ambientes aquáticos e em áreas urbanas; (3) 

não existem estudos comparando áreas de vida e territórios de aves em diferentes 

hábitats e em áreas dentro e fora do sistema de reservas; (4) variações sazonais nas áreas 

core não foram examinadas; (5) nenhum estudo comparou áreas de vida e territórios de 

uma mesma espécie. Estes aspectos poderiam ser estudados em pesquisas futuras, 

ajudando a elucidar mais características deste importante aspecto comportamental e 

ecológico das aves neotropicais.  

 Recentemente, Laver e Kelly (2008) fizeram uma ampla revisão com cerca de 

160 estudos de áreas de vida de espécies das classes Mammalia, Aves, Reptilia, 

Amphibia, Pisces e do filo Arthropoda publicados em 2004, 2005 e 2006. Foram 

enfatizados os aspectos de análise dos resultados e altas porcentagens de falta de 

informação também foram encontradas. Estes autores analisaram profundamente o uso 

dos estimadores de áreas de vida e algumas recomendações foram propostas.  

A presente revisão não foi tão profunda e detalhista nos aspectos referentes à 

análise dos resultados, mas abrangeu outros aspectos considerados importantes como 

hábitat, marcação, período de estudo e número de áreas de vida ou territórios 

investigados por espécie, que não foram considerados em Laver e Kelly (2008). As 

sugestões presentes nesta revisão foram enfocadas nas falhas específicas encontradas 

nos estudos de aves na região Neotropical.  

Ao planejar o estudo, os autores deveriam determinar se a área de vida ou o 

território da espécie escolhida será estudado e usar o termo corretamente. Um estudo 

piloto é sugerido para analisar a eficiência do método escolhido, determinar o intervalo 
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mínimo entre pontos de localização e o número aproximado de pontos necessários para 

que o tamanho das áreas de vida e territórios se estabilize. É preciso escolher 

antecipadamente o estimador que será utilizado para que todas as suas premissas sejam 

atendidas durante o estudo.  

Na elaboração do manuscrito aspectos importantes da metodologia utilizada 

devem ser detalhados. Também, o estudo de áreas de vida e/ou territórios deve ser 

informado no título, resumo e objetivos, ou pelo menos, em duas destas seções.  

 As informações presentes ao longo deste estudo pretendem oferecer um 

direcionamento no delineamento de estudos de áreas de vida e territórios de aves, assim 

como contribuir para uma maior acurácia na coleta e análise de dados. É esperado, com 

isso, contribuir para um aumento na qualidade e reprodutibilidade dos estudos.  
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