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EDITORIAL 
As aves: evolução, paleontologia, arqueozoologia, artes e ambientes 

	

Este número da Evolução. Revista de Geistória e Pré-História, constitui-se como uma 
edição especial dedicada à publicação dos resumos do II Congresso Internacional as Aves: 
evolução, paleontologia, arqueozoologia, artes e ambientes, constituídos por pequenos artigos 
científicos das comunicações propostas ao congresso, organizado pelo Centro Português de Geo-
História e Pré-História, na Biblioteca Nacional de Portugal entre os dias 28 de maio e 1 de junho 
de 2018. O congresso pretende reunir, com a finalidade de troca de conhecimentos, investigadores 
que têm trabalhado sobre a origem, evolução e utilização das aves pelo homem. Dirige-se 
sobretudo a paleontólogos, pré-historiadores, arqueólogos, biólogos e a historiadores.	

As aves, com mais de 9000 espécies vivas, são o grupo de vertebrados voadores mais 
bem-sucedido, superando qualquer outro grupo de vertebrados voadores, pela sua abundância e 
diversidade, quer no presente quer no passado. As aves são animais espantosos, quer pela sua 
fisionomia, pela cor das suas penas, por voarem, mas também pela sua história evolutiva. De 
facto, as aves são na realidade dinossáurios, pois na moderna organização taxonómica, aves e 
dinossáurios partilham o mesmo ramo da evolução: o ramo dos dinossauria.  

As aves aparecem representadas nas artes de culturas e civilizações diversas, desde a Pré-
História até aos dias de hoje, na arte rupestre, na cerâmica, na escultura, nos mosaicos e na pintura. 
Por outro lado, as penas das aves foram usadas também desde a pré-história como adorno: 
recentes estudos demonstram que já os neandertais usavam penas de corvídeos para adornarem o 
corpo. Tal como outros animais, também as aves aparecem associadas a mitologias diversas, 
surgindo até com características divinas no seio de alguns povos, como é o caso do Antigo Egipto, 
em que o íbis-branco era considerado como encarnação do deus Thoth.   

As línguas oficiais do Congresso são o português, o castelhano e o inglês, sendo ainda 
aceites comunicações em francês e em italiano desde que apresentem textos numa das línguas 
oficiais. 

 

O Concelho Editorial 
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TACHURIS	RUBRIGASTRA	E	PHLEOCRYPTES	MELANOPS:	SELEÇÃO	DE	
HABITAT	EM	BREJOS	SALINOS	SUBTROPICAIS	DO	BRASIL	

Mario Arthur Favretto1, Tiago Machado-de-Souza1,2,3, Cláudia Golec4, Bianca Luiza Reinert2,5, Marcos Ricardo 
Bornschein2,6	
1Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação, Universidade Federal do Paraná, Centro Politécnico, 
Jardim das Américas, CEP 81531-980, Curitiba, Paraná, Brasil. marioarthur.favretto@hotmail.com	
2Mater Natura – Instituto de Estudos Ambientais, Rua Lamenha Lins 1080, CEP 80250-020, Curitiba, Paraná, Brasil.	
3Laboratório de Ecologia Vegetal, Departamento de Botânica, Universidade Federal do Paraná, Centro Politécnico, 
Jardim das Américas, Caixa Postal 19031, CEP 81531-980, Curitiba, Paraná, Brasil.	
4Programa de Pós-Graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais, Universidade Estadual de Maringá, 
Av. Colombo, 5790, Maringá, CEP 87020-900, Paraná, Brasil.	
5Laboratório de Biodiversidade, Conservação e Ecologia de Animais Silvestres, Departamento de Zoologia, 
Universidade Federal do Paraná, Centro Politécnico, Jardim das Américas, CEP 81531-980, Curitiba, Paraná, Brasil.	
6 Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Campus do Litoral Paulista - Unidade São Vicente. Praça 
Infante Dom Henrique s/n, Parque Bitaru, CEP 11380-972, São Vicente, São Paulo, Brasil.	
 

ABSTRACT	

One of the most restrictive environments for occupation by birds are the salt marshes, because of the vegetation 
succession dynamism and tidal variations. Tachuris rubrigastra and Phleocryptes melanops are birds especially 
Andean-Patagonian, and in some parts of Brazil use subtropical salt marshes, a newly recognized ecosystem of tidal 
flat. We studied habitat selection of these species in this ecosystem, characterizing the vegetation types where they 
occur and do not occur in the same phytophysiognomies. We evaluated phytosociological features, percentage of 
exposed soil, food resources, and their availability and altitude, where they occur and do not occur. The species occur 
in a total of four very simplified vegetation types on the flora, characterized by the dominance of one or two plants, 
including Schoenoplectus californicus, Crinum americanum, Cladium jamaicense and Typha domingensis. The 
vegetation cover (=density) is the key variable to selected areas by the species. The habitat types selected and not 
selected by the birds are the early stages in the formation and natural succession of the marshes in the region. The early 
stages used by the birds occur in very restricted areas, dependent on natural sediment deposition, thus highlighting the 
vulnerability of local populations, especially due to the impacts of climate change.	

RESUMO	

Um dos ambientes mais restritivos para a ocupação pelas aves são os brejos salinos, pelo dinamismo da sucessão da 
vegetação e variações das marés. Tachuris rubrigastra e Phleocryptes melanops são aves especialmente andino-
patagônicas, e que em parte do Brasil ocupam brejos salinos subtropicais, um ecossistema recentemente reconhecido. 
Estudamos a seleção de habitat dessas espécies neste ecossistema, caracterizando aspectos fitossociológicas em áreas 
onde elas ocorrem e não ocorrem na mesma fitofisionomia. Avaliamos características fitossociológicas, percentual de 
solo exposto, disponibilidade de recurso alimentar e altitude, de locais com e sem ocorrência das espécies. As espécies 
ocorrem em um total de quatro fitofisionomias muito simplificadas quanto à flora, caracterizadas pelo domínio de uma 
ou duas espécies vegetais. A cobertura da vegetação (que reflete a densidade) é a variável chave para as áreas 
selecionadas pelas aves. As aves selecionaram fitofisionomias contendo as plantas de estrutura aérea verticalizada 
quando em densidades intermediárias e as de estrutura aérea em forma de roseta quando em densidade alta. As áreas 
selecionadas e não selecionadas pelas aves são os estágios iniciais no processo de formação e sucessão natural dos 
brejos da região. Os estágios iniciais ocupados pelas aves ocorrem em locais muito restritos, dependentes de natural 
deposição de sedimentos, assim destacando a vulnerabilidade das populações locais, especialmente em função dos 
impactos da mudança climática.	

INTRODUÇÃO 

 O papa-piri (Tachuris rubrigastra; Aves: Tachurisidae) e o bate-bico (Phleocryptes 
melanops; Aves: Furnariidae) são pequenas aves de brejos, de regiões subtropicais e temperadas, 
especialmente andino-patagônicas, com populações residentes e migratórias, com informações 
biológicas fragmentadas e movimentações pouco estudadas. No Brasil, estas espécies estão 
sofrendo declínio populacional em algumas áreas da região sul do país onde elas ocorrem. Nesta 
região ocupam um ambiente bastante restritivo para a ocupação pelas aves que são os brejos 
salinos subtropicais, ecossistema recentemente reconhecido e alvo do presente estudo, 
caracterizado pelo dinamismo da sucessão da vegetação e variações das marés.	
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MÉTODOS  

Trabalhamos no estuário do interior da baía de Guaratuba, município de Guaratuba, litoral 
do estado do Paraná, sul do Brasil (c. 25º51’43”S, 48º44’42”W). O estuário sofre influência diária 
das marés e é caracterizado pela presença de brejos salinos subtropicais, um ecossistema 
recentemente reconhecido com predomínio de espécies herbáceas. Para a análise da seleção de 
habitat de Tachuris rubrigastra e Phleocryptes melanops estudamos áreas em que estas espécies 
ocorrem como residentes e áreas em que não ocorrem. Consideramos como fitofisionomias áreas 
com domínio de distintas espécies de plantas, e as denominamos de acordo com a ou as espécies 
dominantes, usando palavras compostas do gênero da planta dominante acrescido do sufixo 
“etum”. Avaliamos a vegetação, percentual de solo exposto, recurso alimentar e altitude das áreas 
das fitofisionomias onde as aves ocorrem e não ocorrem, as quais não se distanciaram mais do 
que 5 km entre si. Para amostragem das características de vegetação em cada área amostral 
inserimos parcelas de 1 m2 a cada 20 m, onde obtivemos as seguintes informações: altura máxima 
da vegetação, cobertura e sociabilidade. Cobertura e sociabilidade seguiram classificações 
categóricas. Para verificar a diferença de recursos alimentares entre as áreas de ocorrência e não 
ocorrência das aves amostramos os invertebrados sobre a vegetação em parcelas de 1 m2 com 
guarda-chuva entomológico, os invertebrados de solo foram amostrados por meio de uma 
escavadeira manual na profundidade de até 30 cm. A altitude das áreas amostrais com precisão 
milimétrica foi obtida por meio de técnica RTK (Real Time Kinematic).	

Para verificar se houveram diferenças nas características fitossociológicas e de 
invertebrados entre as fitofisionomias em que P. melanops e T. rubrigastra ocorrem e não 
ocorrem, utilizamos a média para a altura da vegetação e percentual de solo exposto e a moda 
para o percentual de cobertura e sociabilidade vegetal. Para verificar se as características 
fitossociológicas, de solo exposto e de abundância de invertebrados sobre plantas e no solo 
tiveram diferenças significativas entre as unidades amostrais, efetuamos o teste de 
PERMANOVA, usando da distância de Gower para os dados fitossociológicos e distância de 
Bray-Curtis para os dados de invertebrados. Para avaliar diferenças de altitude entre as áreas que 
as aves ocorrem e não ocorrem, usamos a média dos pontos de altitude e o teste de ANOVA. Para 
avaliar diferenças de percentual de solo exposto entre as fitofisionomias utilizamos o teste de 
Kruskal-Wallis. Efetuamos todos os testes acima por meio do programa Past, versão 2.16.	

RESULTADOS 

Tachuris rubrigastra e P. melanops ocorrem em fitofisionomias muito simplificadas 
quanto à riqueza florística. A primeira espécie registramos em três fitofisionomias distintas: uma 
com domínio de somente Schoenoplectus californicus (doravante Schoenoplectetum); uma com 
domínio de Crinum americanum e S. californicus (doravante Crinum-Schoenoplectetum); e uma 
com domínio de C. americanum e Cladium jamaicense (Cyperaceae; doravante Crinum-
Cladietum). Phleocryptes melanops registramos igualmente em três fitofisionomias distintas: 
Schoenoplectetum; Crinum-Schoenoplectetum; e outra com domínio de C. americanum e Typha 
domingensis (Typhaceae; doravante Crinum-Typhetum).	

Em Schoenoplectetum, as aves estudadas selecionam densidade intermediária de S. 
californicus, descartando densidade alta dessa planta. Em Crinum-Schoenoplectetum, selecionam 
densidade alta de C. americanum, descartando densidades médias e baixas, não tendo sido 
diferencial a baixa densidade de S. californicus. Em Crinum-Cladietum, T. rubrigastra seleciona 
densidade intermediária de C. jamaicense, descartando densidades baixa e alta, não tendo sido 
diferencial as baixas e médias densidade de C. americanum. Em Crinum-Typhetum, P. melanops 
seleciona locais com densidade intermediária de T. domingensis e alta de C. americanum, 
descartando densidades baixa e alta de T. domingensis e baixa de C. americanum. Nas 
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fitofisionomias Schoenoplectetum, Crinum-Cladietum e Crinum-Typhetum não houve diferença 
na oferta de recursos alimentares para as aves, registramos essa diferença na fitofisionomia 
Crinum-Schoenoplectetum, onde a maior quantidade de recursos (abundância de invertebrados) 
esteve correlacionada com aumento na cobertura de C. americanum.	 A altitude das áreas 
amostradas variou de 1,61 m a 2,79 m sobre o nível do mar (média de 2,36 m s.n.m.), com altitudes 
médias por fitofisionomia variando de 1,95 m a 2,59 m s.n.m. A média de altitude nas áreas onde 
as aves ocorrem foram menores do que aquelas em que elas não ocorrem, possuindo diferenças 
significativas.	

DISCUSSÃO 

Sendo as fitofisionomias estudadas geograficamente tão próximas entre si, dominadas por 
somente uma a duas espécies de plantas, de um total de quatro, e por estarem sujeitas a 
semelhantes variações de altitude e consequente altura e tempo de alagamento, haver uma parte 
delas sem ocorrência de T. rubrigastra e P. melanops é surpreendente e inesperado. Apesar das 
elevadas semelhanças entre fitofisionomias onde as aves ocorrem e não ocorrem, os métodos 
empregados foram sensíveis para captar diferenças. Verificamos que a cobertura da vegetação 
(que reflete a densidade da vegetação) é a variável chave para as áreas selecionadas como de 
ocorrência por T. rubrigastra e P. melanops, sendo a sociabilidade uma variável relacionada à 
cobertura. O percentual de solo exposto também varia com a cobertura da vegetação, sendo maior 
onde há menor densidade de vegetação.	

A estreita relação de ocorrência de T. rubrigastra e P. melanops a locais com 
características fitofisionômicas tão específicas relacionadas à altura e densidade da vegetação, 
também foi observada em espécies de aves do hemisfério norte em fitofisionomias herbáceas, 
principalmente em áreas de pastagens (Delgado et al. 2013), mas também em áreas de brejos 
(Pickens e King 2014). Outros estudos também verificaram que a estrutura de vegetação teve 
efeitos sobre a distribuição das espécies, influenciando no uso das áreas, abundância de recursos 
alimentares e estratégias de forrageio, ou, selecionam locais com diferentes densidades de 
vegetação, com locais de vegetação mais densa tendo maior quantidade de aves se reproduzindo 
e menor quantidade de predação de ninhos (Darolová et al. 2014). Não menos importante foi a 
diferença nas altitudes entre as áreas de ocorrência e não ocorrência das aves, a menor altitude 
em certas áreas de ocorrência das aves implica em maior alagamento durante os períodos de marés 
altas; assim, a maior altura da vegetação mantém uma área de forrageio e proteção para as aves 
acima do nível da água.	

CONCLUSÃO  

Corroboramos diversos estudos quanto às estreitas relações entre os brejos salinos e a 
fauna que neles vive e, assim, evidencia-se que a restrição destas espécies a características tão 
específicas de habitat deixa-as vulneráveis diante das mais variadas alterações ambientais, como, 
por exemplo, perda de área de hábitat e elevação do nível do mar. No caso dos habitats de T. 
rubrigastra e P. melanops, essa vulnerabilidade e restrição são intensificadas, pois os brejos 
presentes na região são formações pioneiras, ou seja, formações transitórias que “preparam” o 
ambiente para outras formações fitofisionômicas arbóreas, que não são utilizadas por estas aves. 
Se a substituição de brejos para futuras florestas é um fato inerente às formações pioneiras 
herbáceas, a tropicalização seria um elemento adicional acelerador do processo, ao que a mudança 
climática pode estar contribuindo e consolidando. Esse descompasso pode fazer com que esse 
ecossistema recém reconhecido desapareça em curto prazo de tempo, ocasionando por fim, a 
extinção local de aves com tão elevada restrição de ocorrência.	
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