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Resumo 

As várzeas do Alto Tietê e do Alto Paraíba do Sul, na Mata Atlântica do sudeste 

brasileiro, têm sido severamente exploradas e ocupadas por cidades, agricultura, e 

mineração nos últimos 500 anos. Endêmico destas áreas, o bicudinho-do-brejo-

paulista (Formicivora paludicola) passou muito tempo desconhecido para a ciência, 

até sua descoberta em 2005, quando sua situação de ameaça parecia preocupante. Esta 

ave (Thamnophilidae) foi descoberta à beira da extinção, e nada se sabe sobre sua 

distribuição, história natural, estrutura populacional e seleção de habitat, o que gera 

perspectivas de conservação pessimistas e desacreditadas. Este trabalho traz uma 

investigação da distribuição da espécie e das áreas mais adequadas à sua sobrevivência 

usando modelos ecológicos de nicho, amostragens de campo e modelos de ocupação. 

Nossos resultados mostram que a espécie deve ser considerada Criticamente Ameaçada 

de acordo com os critérios da IUCN. A ocupação humana na região resultou em uma 

perda de mais de 300 km2 de habitat adequado à ocorrência de F. paludicola, que agora 

apresenta uma área de ocupação severamente fragmentada de 1,42 km2. Além disso, 

esta espécie apresenta capacidade de dispersão limitada, alta especificidade de habitat e 

disponibilidade de habitat restrita. Também apontamos que brejos com menor 

densidade de taboa (Typha dominguensis) apresentam maiores probabilidades de 

ocorrência de F. paludicola, e que essas áreas devem ser priorizadas em futuros 

esforços de conservação. Usando estimativas geradas por Kernel, nós ainda mostramos 

que a espécie apresenta pequena área de vida de apenas 0,55 ha, e ocorre em altas 

densidades nas áreas ocupadas remanescentes, apresentando tamanho populacional 

entre 383 e 985 indivíduos maduros. Por fim, usando “Torus shift”, nós demonstramos 

que a espécie exótica invasora, lírio-do-brejo (Hedychium coronarium) é evitada por F. 

paludicola, e que a invasão biológica representa mais uma ameaça às populações 

existentes. A conservação desta espécie reside na criação de uma rede de unidades de 

conservação conectadas, com áreas naturais e restauradas. Por causa de sua estrutura 

populacional marcada pela alta densidade, a espécie pode prosperar em áreas alagadas 

adequadas protegidas da ocupação humana, contaminação dos corpos d’água e plantas 

exóticas invasoras. Estes esforços poderiam ajudar não só esta ave extremamente 

ameaçada, mas também restaurar uma parte das áreas alagadas da Mata Atlântica no 

estado de São Paulo. 

 



Abstract 

Wetlands in Upper Tietê and Upper Paraíba do Sul basins, in southeastern Atlantic 

Forest, Brazil, have been severely transformed by urbanization, agriculture and mining 

in the last 500 years. Endemic to these areas, the São Paulo Marsh Antwren 

(Formicivora paludicola) persisted through this period unknown to science until its 

discovery in 2005, when its threatened situation became worrying. This bird 

(Thamnophilidae) was discovered on the verge of extinction, and virtually nothing is 

known about its natural history, population structure and habitat selection, which 

made conservation perspectives pessimist and discredited. We investigated both the 

species distribution and the distribution of its suitable areas using ecological niche 

modeling, fieldwork surveys and occupancy models. Our results show that the species 

should be considered “Critically Endangered” according to IUCN criteria. Human 

occupation has resulted in a loss of more than 300 km2 of suitable habitat, so that it 

now occupies a total and severely fragmented area of only 1.42 km2. Additionally, F. 

paludicola has limited dispersal ability, narrow habitat specificity, and restricted 

habitat availability. Furthermore, we showed that marshes with lower cattail (Typha 

dominguensis) densities have higher probabilities of being occupied. Thus, these areas 

should be prioritized in future conservation efforts. Using Kernel home range 

estimations, we show that the species has a small home range of about 0.55 ha, and 

occurs in high densities in those areas where it is still present, with a total population 

size between 383 and 985 mature birds. Furthermore, using a novel tool for animal 

habitat selection studies, the Torus Shift, we showed that the alien invasive ginger lily 

(Hedychium coronarium) is avoided by the species, and that this invasion represents a 

serious threat to the remaining populations. The successful conservation of F. 

plaudicola rests on the creation of a series of interconnected protected areas, with 

natural and restored wetlands. Given the high density of their population structure, this 

species could thrive in a relatively small area of suitable wetlands protected from 

human occupation, water contamination and invasive plants. Such efforts would also 

greatly contribute to the general conservation and restoration of Atlantic Forest 

wetlands.  

 



Introdução Geral 

 

A Espécie 
 O bicudinho-do-brejo-paulista (Formicivora paludicola) é uma das descobertas 

mais instigantes feitas recentemente pela ornitologia. Ele foi descoberto dentro da 

região metropolitana da maior cidade da América do Sul e, por habitar áreas tão 

vulneráveis como os brejos naturais, foi imediatamente considerado extremamente 

ameaçado de extinção. Esta é a única espécie de ave endêmica do Estado de São Paulo 

(SILVEIRA e UEZU, 2011), sendo encontrada apenas nas bacias do Alto Tietê e Alto 

Paraíba do Sul (BUZZETTI et al., 2013). No entanto, ainda não se conhece quase nada 

sobre a sua biologia, o que compromete qualquer iniciativa para a sua conservação 

(SILVEIRA, 2009). 

 A maioria dos Thamnophilidae, uma das famílias mais ricas da região 

Neotropical (˜226 espécies), habita florestas de baixada e matas úmidas nos sopés das 

montanhas. A família alcança sua maior diversidade na Bacia Amazônica, onde 

aproximadamente 45 espécies ocorrem sintopicamente em várias localidades na 

Colômbia, no Brasil, Peru e Bolívia (ZIMMER e ISLER, 2003; BRAVO, 2012; SACC, 2013). 

Na Mata Atlântica há um número elevado de thamnophilideos endêmicos, mas quanto 

à diversidade, poucos lugares alcançam mais do que 16 espécies simpátricas (ZIMMER e 

ISLER, 2003). Tanto o bicudinho-do-brejo-paulista quanto a sua espécie irmã, o 

bicudinho-do-brejo (Formicivora acutirostris) são duas espécies de Thamnophilidae 

endêmicas da Mata Atlântica e apresentam necessidades ambientais únicas dentro da 

família, vivendo exclusivamente em áreas alagadas. 

 Os Thamnophilidae são passeriformes de pequeno porte e diurnos. De modo 

geral, machos cinzentos alternam-se com fêmeas castanhas, havendo grande variação 

dentro dessa gama (SICK, 1997; ZIMMER e ISLER, 2003). Atualmente, no Brasil, 

reconhece-se a existência de 185 espécies compreendidas nesta família (CBRO, 2014), 

sendo que, 19 delas encontram-se ameaçadas de extinção (SILVEIRA e STRAUBE, 2008). 

Segundo a IUCN, 16 espécies brasileiras de Thamnophilidade se enquadram nas 

categorias “Vulnerável”, “Ameaçada” e “Criticamente Ameaçada” e dez espécies são 

consideradas “Quase Ameaçadas” (IUCN, 2013). Os thamnophilideos são muito 

pequenos para serem caçados, são pouco coloridos, alimentam-se de insetos e possuem 

cantos muito simples, de forma que não são atraentes para a manutenção em cativeiro 

e para o tráfico ilegal de animais. Assim, a principal ameaça a estas espécies reside na 

perda de habitat (ZIMMER e ISLER, 2003). 



 Ao contrário da maior parte dos membros da família, essencialmente florestais, 

as espécies de Formicivora habitam formações vegetais mais baixas e abertas, como 

caatinga, cerrado, restinga, e capoeiras adjacentes  a matas (GONZAGA, 2001). F. grisea 

e F. rufa são abundantes em certas áreas do Brasil Central (SICK, 1997), assim como F. 

melanogaster nas caatingas nordestinas e F. littoralis na restinga de Cabo Frio no Rio 

de Janeiro (GONZAGA, 2001). F. grisea é boa colonizadora de ambientes alterados na 

Amazônia, ocupando-os em grandes densidades (SICK, 1997). Na região amazônica, 

estas aves ocorrem naturalmente em formações mais abertas como as campinas, 

cerrados e clareiras tomadas por vegetação secundária (GONZAGA, 2001). Entretando, 

apesar de comuns,  pouquíssima foi a atenção dispensada até hoje ao estudo de 

aspectos da biologia de espécies do gênero (GONZAGA, 2001). 

 As espécies de Formicivora são aves pequenas (de 11 a 14 cm de comprimento; 

massa de 10 a 15 g), possuem cauda estreita e proporcionalmente longa; as asas são 

curtas e arredondas (GONZAGA, 2001), características que podem estar ligadas a seus 

voos curtos e à sua baixa capacidade de dispersão. Os padrões de colorido são simples 

assim como o repertório vocal. Tanto machos quanto fêmeas emitem canto e chamados 

com bastante frequência (SICK, 1997), o que torna ainda mais surpreendente o fato de 

duas espécies terem passado tanto tempo desconhecidas para a ciência. 

 BORNSCHEIN et al. (1995) descobriram o bicudinho-do-brejo (Stymphalornis 

[Formicivora] acutirostris) na costa do Paraná. Os autores, com base nas diferenças 

observadas na fêmea e em suas preferências ecológicas, descreveram também um novo 

gênero, Stymphalornis (BORNSCHEIN et al., 1995). Entretanto, GONZAGA (2001), em 

uma análise filogenética que envolvia caracteres anatômicos, de plumagem e vocais, 

incluiu Stymphalornis dentro de Formicivora Swainson 1824. Estudos moleculares 

recentes apontam que F. acutirostris e F. paludicola são espécies irmãs, caracterizadas 

pela presença de 10 retrizes (BRAVO, 2012; BELMONTE-LOPES 2013; BUZZETTI et al., 

2013). Morfologicamente, os machos de F. paludicola podem ser distinguidos do 

cinzento F. acutirostris por sua coloração negra nas auriculares, garganta, peito, ventre 

e coxas (Figura 1). As fêmeas são muito semelhantes entre si, mas se distinguem das 

demais espécies do gênero pelo padrão estriado em preto e branco das partes inferiores 

do corpo combinado à coloração marrom acinzentada do dorso (Figura 2). Em geral, o 

dorso de machos e fêmeas de F. paludicola apresenta coloração marrom mais pálida do 

que o ferrugíneo vívido encontrado em F. acutirostris. As duas espécies ainda podem 

ser distinguidas por diferenças em seu DNA mitocondrial (BUZZETTI et al., 2013). 

  



 

Figura 1: Macho de Formicivora paludicola em São José dos Campos.  

 

 

Figura 2: Fêmea de Formicivora paludicola em São José dos Campos.  

 Formicivora paludicola vive aos pares ou em pequenos grupos familiares, 

defendendo agressivamente seus territórios e forrageando em busca de Diptera, 

Mantodea e larvas de Lepidoptera (BUZZETTI et al., 2013). Ela foi coletada pela primeira 
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vez por Dante Buzzetti, em 2004, no Córrego Taboão em Mogi das Cruzes. Em 2005, às 

margens da barragem do Paraitinga, Luís Fábio Silveira coletou um casal que habitava 

uma região brejeira fadada à inundação iminente (SILVEIRA, 2009). Entre março e abril 

de 2005, equipes de biólogos da Universidade de São Paulo e da Universidade Federal 

do Paraná removeram 72 indivíduos de Formicivora paludicola dos brejos no entorno 

da futura Barragem do Paraitinga, translocando-os para 12 áreas previamente avaliadas 

quanto a características físicas e padrões vegetacionais nos municípios de Salesópolis, 

Biritiba-Mirim e Mogi das Cruzes. O monitoramento da população foi realizado por um 

ano subsequente à translocação (SILVEIRA et al. in prep.).  

 Em 2009, após intenso trabalho de campo, sabia-se de sua ocorrência em oito 

localidades distribuídas em apenas três municípios do alto Tietê: Mogi-das-Cruzes, 

Biritiba-Mirim e Salesópolis (SILVEIRA, 2009). Descobertas recentes apontam para a 

presença de Formicivora paludicola em algumas localidades no município de São José 

dos Campos (MELO e DALPRAT, comunicação pessoal) no Alto Paraíba do Sul. Até 

recentemente apontava-se para a ocorrência da espécie em 15 localidades (BUZZETTI et 

al., 2013), no entanto, seu padrão de distribuição é ainda pouco conhecido.  

 

Áreas de Ocorrência 
 Formicivora paludicola  habita brejos constituídos majoritariamente por taboa 

(Typha dominguensis) e piri (Schoenoplectus californicus) e, secundariamente, por 

outras espécies  de Cyperaceae (e.g. Rhynchospora globosa, Rhynchospora sp.), 

Poaceae (e.g. Brisa sp.), Asteraceae  (Eupatorium spp., Baccharis sp.), 

Melastomataceae (Tibouchina gracilis, T. ursina), Campanulaceae (Siphocampilus 

verticillatus), Ericaceae (Leucothoe sp.) entre outras (BUZZETTI et al., 2013). As áreas 

de ocorrência de Formicivora paludicola estão restritas às regiões da Bacia 

Hidrográfica do Alto Tietê (Mogi das Cruzes, Biritiba-Mirim e Salesópolis) e da Bacia 

Hidrográfica do Paraíba do Sul  (São José dos Campos) (ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE 

MUNICÍPIOS, 2011). Os rios são os elementos naturais que mais participaram dos 

espaços humanizados (JORGE, 2006). Eles estão ligados à ocupação dos territórios 

naturais e à formação da maioria das cidades. Rios também são determinantes na 

construção de reservatórios e assim, responsáveis por mudanças radicais no espaço.  

 No século XVI, o nome mais empregado para designar o Tietê era Anhembi, “rio 

das anhumas”, aves típicas de áreas alagadas. Esta representação remonta um cenário 

atestado de mais de 61 km de várzeas se estendendo às margens dos Rios Tietê, 

Tamanduateí e Pinheiros, áreas que hoje são ocupadas pela cidade de São Paulo 

(JORGE, 2006). Antes de ser retificado, o leito menor do Rio Tietê variava de 24 a 50 m 

de largura e possuía, em média, de 2 a 3 m de profundidade. Suas águas percorriam, a 



baixa velocidade, um curso cheio de meandros, lagoas e brejos (BRITO, 1926). Por mais 

de três séculos, a cidade se desenvolveu mantendo praticamente inalterada a 

conformação da bacia hidrográfica à qual se amoldava. Em 1855, sua população era de 

cerca de 15 mil habitantes, que embora não obrigassem grandes intervenções em seus 

rios, já haviam causado algumas transformações na paisagem do ponto de vista 

ecológico. Os rios recebiam pequenas cargas de esgoto e resíduos, as várzeas eram 

ocupadas por animais de criação, pequenas culturas vegetais e plantas exóticas. Além 

disso, atividades como corte das matas ciliares, pesca e caça descontroladas já estavam 

presentes (FALCÃO, 1965; JORGE, 2006). 

 MOURA (1941) afirma que “outrora” (início do século XX), em toda a planície 

que se estendia na margem direita do Rio Tietê, compreendendo os bairros da “Luz”, 

”Campos Elísios” e “Bom Retiro”, havia veados, pacas, ariranhas, codornas, perdizes, 

muitos peixes, “cobras d’água”, bandos enormes de irerês e as saracuras, aves que 

eventualmente habitam áreas alagadas. O bicudinho-do-brejo-paulista poderia ser uma 

dessas espécies, e hoje, pode estar extinta do território paulistano. VON IHERING (1914) 

já afirmava que, no caso das aves, “o aumento da população e de suas indústrias e vias 

de comunicação, constantes queimas dos campos e outras circunstâncias diminuem as 

condições de existência para os pássaros, e as derrubadas das matas e capoeiras 

privam-nos das localidades apropriadas à sua procriação.” 

 No fim do século XIX, a cidade de São Paulo, já então sede política e ponto de 

articulação de todo o estado, integrou-se ao complexo exportador cafeeiro como centro 

financeiro, mercantil e ferroviário (JORGE, 2006). Tal situação desencadeou um 

processo acelerado de crescimento demográfico e expansão de sua área urbana. Em 

1872, a cidade tinha 31 mil habitantes; em 1900, 239 mil. Em 1920, quando a cidade já 

era um dos maiores polos industriais do país, contava com 579 mil moradores e, em 

1940, atingiria a marca de 1.326.261 habitantes (JORGE, 2006). Em 1913, as várzeas já 

recebiam lixo depositado pela prefeitura ou levado pelas chuvas, assim como iguais 

cargas de esgoto. Este fato, somado às valas, buracos, aterros e à crescente poluição das 

águas dos rios, são explicações plausíveis para que, com o avanço do século XX, a 

palavra “várzea” adquirisse em São Paulo uma conotação pejorativa no linguajar 

cotidiano, sendo sinônimo de abandono, situação ruim, desagradável, estragada 

(JORGE, 2006).  

 Em 1890, cria-se a “Comissão de Saneamento das Várzeas”. A comissão foi 

criada para retificar os cursos e construir canais em todo o complexo de rios que 

cortava a cidade. O objetivo de tais obras era fazer com que a velocidade do fluxo dos 

rios aumentasse, e que não houvesse acúmulo de águas nas várzeas. O intuito era fazer 

com que os microrganismos fluíssem melhor junto com os rios, que começavam a dar 



sinais de contaminação, o que poderia estar associado a um número crescente de 

epidemias e mortes, sobretudo dos imigrantes que chegavam para impulsionar a 

economia cafeeira (RIBEIRO, 1993). No início do século XX, a principal meta era acabar 

com os criadouros de mosquitos, a fim de erradicar a febre amarela, e eram as várzeas 

os ambientes mais favoráveis à sobrevivência de seus vetores (JORGE, 2006). Outras 

modificações na paisagem resultaram da implementação das ferrovias ao lado dos rios; 

retirada de areia, argila e pedregulhos das várzeas para a construção civil; além da 

construção de reservatórios para abastecimento da população e aproveitamento do 

potencial hídrico para a geração de energia elétrica. Além das transformações que 

afetaram a paisagem da região metropolitana de São Paulo, muitas outras também 

atingiram os demais municípios que  constituem a Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, 

como as cidades de  Suzano, Mogi das Cruzes, Biritba Mirim, e Salesópolis, onde hoje 

estão dispostos cinco reservatórios que compõem o Sistema Produtivo Alto Tietê 

(SPAT; MURILLO, 2010). Em Salesópolis, Ponte Nova e Paraitinga; Biritiba Mirim, 

reservatório de Biritiba; Mogi das Cruzes, reservatório Jundiaí, e entre Mogi das Cruzes 

e Suzano, reservatório Taiaçupeba.  

 Seguindo os caminhos que ligavam São Paulo ao outro grande centro de 

concentração humana do Brasil, o Rio de Janeiro, estende-se uma das áreas mais 

afetadas pela ocupação humana do país, o Vale do Paraíba. No período pré-colonial, a 

região era ocupada por índios das tribos tupi e guarani, e segundo os registros 

arqueológicos, o impacto das populações indígenas na região parecia não ser 

significativo. A penetração dos colonizadores na região foi desordenada. Inicialmente, o 

principal interesse dos mesmos era a extração do pau-brasil. Por volta de 1600, com o 

início do Ciclo do Ouro, a região passou a ser considerada um importante corredor de 

escoamento entre Minas Gerais e o litoral, levando à construção das primeiras estradas. 

Devido à sua grande declividade, incialmente, a Serra do Mar mostrava-se pouco 

prolífica para implementação da agricultura. Vencendo a Serra do Mar, os 

colonizadores puderam levar a cultura da cana-de-açúcar às regiões menos 

acidentadas, uma delas, o Vale do Paraíba (COELHO, 2012).  

 Mas nenhuma outra atividade modificou tanto a paisagem na região do Alto 

Paraíba como a produção do café. A Mata Atlântica havia se estabilizado nestes “mares 

de morros”, ao longo de milhares de anos de intervenção humana incipiente. Neste 

local o solo era raso, moderadamente fértil e levemente ácido, podendo assim, suprir, 

mesmo que momentaneamente, os nutrientes essenciais requeridos por uma plantação 

de café (DEAN, 1995). Mas o grande perigo para a Mata Atlântica surgia de uma crença 

infundada de que o café tinha de ser plantado em solo coberto por floresta “virgem”. 

Acreditava-se que após atingir a maturidade a plantação poderia manter-se produtiva 



por mais de trinta anos, o que trazia perspectivas muito favoráveis aos agricultores. No 

entanto, no Vale do Paraíba, plantações velhas eram abandonadas e novas faixas de 

florestas primárias eram limpas para receber novo plantio. O plantio era realizado a 

densidades baixas com técnicas rudimentares e de pouca otimização da produção, visto 

que a derrubada de novas florestas apresentava-se como estratégia mais prática e 

barata, mesmo que o produto gerado fosse medíocre. Os proprietários não dispunham 

de recursos para colocar todas as suas propriedades, simultaneamente, em produção. 

Assim, o Vale do Paraíba tornou-se uma colcha de retalhos de cafezais e floresta 

primária (DEAN, 1995). Um cafezal decadente era logo derrubado por lenhadores que 

trabalhavam em regime de arrendamento e, depois substituído pelo gado em terras 

estéreis. Calcula-se que só no primeiro século do cultivo do café no Brasil (1788-1888), 

7200 km2 de Floresta Atlântica primária foram consumidos em fogo para o plantio do 

café na região sudeste. A maioria dos recursos gerados pelo comércio do café não foi 

revertida em benefícios e avanços para as gerações futuras. Pelo contrário, os lucros 

foram gastos em bens e luxos para as famílias que detinham as terras (DEAN, 1995). 

 Hoje, quanto a cobertura vegetal e uso do solo no Vale do Paraíba, 67.4% de sua 

área é formada por pastagem, 4.2% por culturas e reflorestamento de eucalipto, 13.2% 

por vegetação secundária, e apenas 10.8% por florestas nativas que ainda subsistem na 

Serra dos Órgãos e nos parques nacionais da Serra da Bocaina e de Itatiaia, ou seja, em 

seu trecho paulista praticamente não há mais vegetação nativa. Assim, cercado de 

terras nuas e pastagens, se estende o Rio Paraíba do Sul. Sua função primordial é de 

abastecimento público para 80% da população do estado do Rio de Janeiro, que possui 

a maior densidade populacional dos estados brasileiros (366 habitantes/km2) (COELHO, 

2012). A parte mais desenvolvida da bacia encontra-se entre as áreas metropolitanas de 

São Paulo e Rio de Janeiro, os dois maiores aglomerados populacionais, industriais e 

comerciais do país. É pelo Vale do Paraíba que se dá a interligação rodoviária e 

ferroviária entre estes centros, que tem experimentado nos últimos 60 anos 

considerável expansão demográfica associada a um desenvolvimento industrial intenso 

e diversificado. No Alto Paraíba, não há implantação de tratamento para remoção de 

nutrientes das águas. Os riscos de contaminação e poluição da bacia antecipam-se por 

todos os lados, seja por meio da ocupação humana, nas cidades e zonas rurais, seja pela 

deposição de lixo industrial, seja pelas atividades mineradoras, seja pela construção de 

rodovias e pavimentação de estradas, seja pelos potenciais acidentes que ocorrem nas 

vias de tráfego. O Rio Paraíba do Sul tem tido sua vazão reduzida, e muitos cursos 

d’água adjacentes já desapareceram, principalmente pela destruição das matas ciliares 

e da vegetação herbácea que juntas estabilizam suas margens e abrigam biodiversidade 

única (COELHO, 2012). 



 Atualmente, aproximadamente 13,5 milhões de pessoas vivem no Alto Tietê, e 

mais 3 milhões no Alto Paraíba do Sul. Essa grande presença humana se reflete em 

formas complexas de uso, ocupação da terra e aproveitamento de recursos naturais no 

local (HIRATA e FERREIRA, 2001), de forma que os brejos tornam-se altamente 

vulneráveis à expansão das áreas dedicadas à agricultura, pecuária, mineração, ou 

habitação. Na América do Norte, problemas semelhantes levaram a um declínio 

populacional vertiginoso de muitas espécies de aves habitantes de áreas alagadas 

(EDDLEMAN et al., 1988; RIBIC et al. 1999; BOLENBAUGH, 2011), fazendo com que essas 

áreas se tornassem seu principal foco de conservação (NORTH AMERICAN BIRD 

CONSERVATION INITIATIVE, 2009). 

   

Modelos Ecológicos de Nicho 
 A predição espacial da distribuição de espécies é um componente significativo 

do planejamento da conservação e ainda tem outras aplicações importantes em 

ecologia (AUSTIN, 2002; GRAHAN et al., 2004). Para salvar uma espécie ameaçada é 

preciso saber onde a espécie prefere viver, e o que é necessário para sua sobrevivência, 

ou seja, seu nicho ecológico (HUTCHINSON, 1957). Modelos preditivos de distribuição 

espacial tem sido aplicados no estudo de dispersão de espécies invasoras (THUILLER et 

al., 2005), impactos de mudanças climáticas (THOMAS et al., 2004) e padrões espaciais 

de diversidade de espécies (GRAHAN et al., 2006). Modelos que se valem de dados de 

presença requerem apenas um conjunto de localidades de ocorrência conhecidas com 

dados topográficos, climáticos, edáficos, biogeográficos e demais variáveis que podem 

ser medidas por sensoriamento remoto (PHILLIPS e DUDÍK, 2008). Tais modelos são 

usados amplamente para muitos propósitos em biogeografia, biologia da conservação e 

ecologia (ELITH e LEATHWICK, 2009).  

 Os dados disponíveis para resolver problemas referentes à predição 

distribucional de uma espécie, tipicamente, consistem em uma lista de localidades de 

ocorrência georreferenciadas. Além disso, há dados de uma série de variáveis 

ambientais, como temperatura média, precipitação média, altitude etc., medidas ou 

estimadas ao longo de uma região geográfica de interesse. O objetivo é predizer quais 

áreas dentro daquela região satisfazem as necessidades ecológicas do nicho de uma 

espécie, fazendo parte, assim, de sua “distribuição potencial” (ANDERSON e MARTÍNEZ-

MEYER, 2004; PHILLIPS et al., 2004). A “distribuição potencial” descreve onde as 

condições são adequadas para a sobrevivência da espécie, e é então de grande 

importância para a conservação (PHILLIPS et al., 2004). 

 O clima é apontado como um fator de grande relevância na limitação de 

distribuição geográfica de espécies (HUTCHINSON, 1918). De forma que, na literatura 



referente a modelos ecológicos de nicho, encontra-se mais trabalhos sobre clima do que 

sobre qualquer outro fenômeno. Isso se deve principalmente a dois fatores: primeiro, 

os limites de distribuição das espécies geralmente coincidem com uma combinação 

particular de condições climáticas; segundo, a distribuição de espécies tende a mudar 

através do tempo em ampla sincronia com as mudanças climáticas (GASTON, 2003). 

Hoje é comum o desenvolvimento de modelos de ocorrência espacial 

(presença/ausência ou densidade) baseados, pelo menos em parte, em variação 

espacial climática (GASTON, 2003). Segundo JIMÉNEZ-VALVERDE et al. (2008), a 

distribuição de espécies de nicho restrito é modelada com maior acurácia do que a de 

espécies generalistas. As conclusões de TSOAR et al. (2007) e ELITH et al. (2006) 

também apontam para o fato de que previsões mais acuradas serão encontradas para 

espécies com distribuição mais restrita e maior especificidade de habitat (MCPHERSON 

e JETZ, 2007). Levando em consideração que o bicudinho-do-brejo-paulista é uma 

espécie de distribuição restrita, pode-se concluir que a predição de sua distribuição não 

encontraria grandes dificuldades.  

 

Área de Vida 
 A análise de área de vida pode contribuir para a compreensão da relação entre 

os animais e o ambiente que habitam. A definição oferecida por BURT (1943) para área 

de vida pode ser assim traduzida: “aquela área atravessada pelo indivíduo em suas 

atividades habituais de busca por comida, acasalamento e cuidado parental. 

Ocasionalmente, o animal pode deslocar-se fora dessa área, talvez explorando o 

ambiente, e então, este ambiente explorado não poderá ser considerado parte de sua 

área de vida”. 

 As investigações de área de vida tem suas origens junto às primeiras atividades 

de caça humanas. Hoje há uma série de técnicas sofisticadas que podem ser aplicadas 

em seu estudo (LAVER, 2005). Segundo PETERS (1978), os membros de muitas espécies 

fazem mapas cognitivos de onde vivem e assim tornam-se conscientes das diferentes 

fontes de recurso e outras características dentro de sua área de vida, e de como devem 

se deslocar entre esses pontos. O cientista, por sua vez, pode imaginar tais mapas 

cognitivos como uma intergradação entre vários mapas, um para disponibilidade de 

comida, um para presença de abrigos, outro para rotas de fuga, etc. (POWELL, 2000). 

 Animais teriam áreas de vida, pois aprendem e seguem programas seriados 

sítio-específicos (STAMPS, 1995 apud POWELL, 2000). Estes programas seriam reflexos 

que levam um animal a fazer rotas bem traçadas até um estado de segurança (POWELL, 

2000). Estes movimentos dentro de uma área familiar ajudariam o animal a escapar de 

possíveis predadores. Para animais com pequena área de vida e de pequeno porte, que 



representam constantes presas em potencial, como o caso do bicudinho-do-brejo-

paulista, é possível aplicar a hipótese de Stamps.  

 Para manter uma área de vida, o animal desenvolve uma certa fidelidade a 

locais, e esta fidelidade pode ser utilizada para estudar se, e onde, o animal estabeleceu 

sua área de vida (POWELL, 2000). No entanto, o mapa cognitivo de um animal deve 

mudar, ao longo do tempo, a medida que aprende novas coisas sobre seu ambiente. 

Novos recursos são descobertos, assim como velhas fontes desaparecem. Portanto, em 

muitas abordagens uma área de vida deve ser definida para um intervalo de tempo 

específico. Quanto maior o intervalo, mais dados podem ser utilizados para quantificar 

a área de vida (POWELL, 2000). Neste projeto foram coletados dados de observação de 

indivíduos anilhados ao longo de um ano. 

 Um dos grandes desafios neste tipo de estudo é a definição dos limites da área 

de vida do animal. Geralmente, o interior da área de vida á mais importante para 

entender de que forma o animal habita aquele local, e é onde ele passa a maior parte de 

seu tempo (POWELL, 2000). No entanto, este cenário pode ser diferente em caso de 

animais territoriais. Há grande confusão na utilização da terminologia quando se 

estuda área de vida. POWELL (2000) lança luz sobre a questão definindo território como 

“uma área dentro da área de vida de um animal, sobre a qual o mesmo tem uso 

exclusivo, ou talvez, prioridade de uso.” Se uma espécie defende sua área de vida contra 

outros indivíduos da mesma espécie, a área defendida é chamada de território. A 

territorialidade é um mecanismo importante que reduz a competição intraespecífica, e 

que é mais pronunciada em espécies que constroem ninhos. Em geral, estes animais 

possuem padrões de comportamento complexos, requerendo ações altamente 

coordenadas durante o período reprodutivo (ODUM, 1953; ODUM e KUENZLER, 1955). 

Territórios geralmente são defendidos de alguma forma. No caso das aves, como se 

observa na espécie em estudo, o território é defendido por meio de chamados, 

vocalizações e displays (como a exibição de partes brancas da plumagem das asas e 

dorso). Em algumas espécies os indivíduos defendem seus territórios somente contra 

membros do mesmo sexo.  

 Um estimador de área de vida deve delimitar onde um animal pode ser 

encontrado com algum nível de possibilidade de predição, e deve quantificar a 

probabilidade deste estar em lugares diferentes ou a importância dos diferentes locais 

para ele (POWELL, 2000). Para quantificar a área de vida de um animal é preciso usar 

dados sobre o seu uso do espaço. Estes dados geralmente são conseguidos por meio de 

observações, captura ou radiotelemetria. Para muitas questões, saber as linhas que 

delimitam a área de vida de um animal é suficiente, no entanto quando pretende-se 

investigar como ele utiliza as diferentes localidades dentro de sua área de vida, 



estimadores são necessários para prover cenários mais complexos. O índice mais 

comumente utilizado é a quantidade de tempo que um animal gasta em diferentes 

localidades de sua área de vida (POWELL, 2000).  

 Muitos estimadores descrevem a intensidade de uso de área de vida baseando-

se na distribuição de uso. Essa distribuição por sua vez descreve a probabilidade de um 

animal estar em qualquer parte de sua área de vida  (CALHOUN e CASBY, 1958; HAYNE, 

1949; JENNRICH e TURNER, 1969; WHITE e GARROTT, 1990; VAN WINKLE, 1975) e é então 

geralmente representada por funções de densidade de probabilidade. Tal abordagem 

provê uma maneira objetiva de definir as atividades usuais de um animal. 

O método mais antigo e mais comumente utilizado para estimar a área de vida é 

delimitar o menor polígono convexo que possua todas as localidades sabidas ou 

estimadas de ocorrência do animal (HAYNE, 1949). Dentre as vantagens dessa 

metodologia estão a facilidade em desenhar os polígonos e ausência de premissas de 

que os movimentos do animal deva se adequar a qualquer distribuição estatística 

subjacente. No entanto, há muitos problemas em tal metodologia (VAN WINKLE, 1975; 

POWELL, 1987; WORTON, 1987; HORNER e POWELL, 1990; WHITE e GARROTT, 1990;  

SEAMAN, 1993; STAHLECKER e SMITH 1993; POWELL et al., 1997), dentre eles podemos 

citar: delimitação de meros limites da área de vida do animal, alta sensibilidade a 

pontos extremos, descarte de informações providas pelos pontos dentro do polígono, 

incorporação de áreas não utilizadas, e aproximação assintótica da área de vida do 

animal apenas com grandes amostragens (BEKOFF e MECK, 1984; POWELL, 1987; WHITE  

e GARROT, 1990). Além disso, muitas análises acabam incorrendo erros interpretativos 

que atestam a utilização da área de vida de maneira uniforme.  

 Para POWELL (2000), os melhores estimadores disponíveis para estimar área de 

vida e seu uso são os estimadores de densidade Kernel (SEAMAN, 1993; SEAMAN et al., 

1999; POWELL et al., 1997; SEAMAN e POWELL, 1996; WORTON, 1989). O Kernel pode ser 

definido como uma estimativa de densidade não influenciada por tamanho ou alocação 

de um grid (SILVERMAN, 1986). Em um plano x-y, que representa a área de estudo 

cobre-se cada estimativa de localização de um animal com “montanhas” 

tridimensionais, que representam o próprio Kernel. Seu volume é 1, seu formato e sua 

largura são escolhidos pelo pesquisador. A largura do Kernel, chamada de espessura da 

banda (h), e o seu formato devem ser hipoteticamente escolhidos usando possíveis 

erros de localização, o raio de percepção do animal, e outras informações pertinentes. 

Embora não haja nenhum método objetivo que amarre a espessura da banda com a 

biologia do animal ou o erro de locação, há métodos objetivos para escolher uma 

espessura de banda que seja consistente com propriedades estatísticas de dados de 

alocação de animais (POWELL, 2000).  



  Escolher a largura da banda é um dos aspectos mais importantes e ainda assim 

mais difíceis ao desenvolver um estimador Kernel para áreas de vida de animais 

(SILVERMAN, 1986). Quando o estimador é estreito revela-se detalhes em pequena 

escala nos dados, e consequentemente, são ressaltados erros de medição. Quando o 

Kernel é largo, os erros são disfarçados mas os detalhes de localização também o são. A 

largura ótima é conhecida para dados que são aproximadamente normais, mas, 

infelizmente, dados de distribuição de animais raramente se aproximam da distribuição 

normal (HORNER e POWELL, 1990; SEAMAN e POWELL, 1996). Para distribuições não-

normais, uma largura de banda mais apropriada pode ser obtida com o método da 

validação cruzada dos quadrados mínimos. Os melhores estimadores no presente são 

obtidos por Kernel com largura de banda escolhida via validação cruzada dos mínimos 

quadrados (SEAMAN, 1993; SEAMAN e POWELL, 1996; SEAMAN et al., 1999). Assim, este 

trabalho junta os dados de alocação dos indivíduos para fazer estimativas da densidade 

de uso da área de vida do bicudinho-do-brejo-paulista, por meio de estimadores Kernel, 

e largura de banda determinada pela validação cruzada dos quadrados mínimos. 

  Os estimadores Kernel compartilham três aproximações com maior parte dos 

demais estimadores de área de vida. Primeiro, eles ignoram a sequência temporal em 

que a as realocações animais foram obtidas (WHITE e GARROT, 1990). Segundo, 

estimadores Kernel estimam a probabilidade de um animal estar em qualquer parte de 

sua área de vida; por isso, às vezes, produzem áreas convolutas ou ilhas de uso 

disjuntas. Terceiro, os estimadores Kernel estimam a probabilidade de um animal estar 

em qualquer parte de sua área de vida, mas não estimam quão importante é aquela área 

dentro da área de vida do animal.  

 Este trabalho lida com dois tipos distintos de métodos de estudo da área de 

vida, o Mínimo Polígono Convexo e os estimadores Kernel. Tais métodos são utilizados 

para fornecer informações quanto à densidade de indivíduos em cada área de estudo e 

também para a avaliação do uso diferencial que possibilita análises de seleção de 

habitat. 

 

Seleção de Habitat 
 Estudos de seleção de habitat recentemente assumiram uma nova urgência, 

parcialmente como um resultado de se incorporar ambos habitat e informações 

demográficas no planejamento de ações de conservação (CAUGHLEY, 1994; JONES, 

2001). Seleção de habitat seria o processo de escolha de recursos e preferência seria a 

probabilidade de um recurso ser escolhido se oferecido da mesma maneira. 

ROSENZWEIG e ABRAMSKY (1986) caracterizaram habitat preferencial como aquele que 

confere alto valor adaptativo e que suportaria densidade de alto equilíbrio (na ausência 



de outros fatores que podem levar a confusão, como competidores). Em experimentos 

controlados, as preferências podem ser estudadas diretamente ao oferecer porções 

iguais de diferentes recursos e observar as escolhas que são feitas (ELSTON et al., 1996). 

Na natureza, no entanto, a seleção deve ser inferida de padrões de observação de uso de 

ambientes com disposição de recursos variável. Geralmente o propósito de determinar 

as preferência ou seleção é avaliar a qualidade ou quão adequado é um ambiente para 

uma espécie (GARSHELIS, 2000). O uso do habitat geralmente é considerado seletivo se 

um animal faz escolhas ao invés de simplesmente vagar por seu ambiente. Tipicamente 

o uso desproporcional do habitat comparado a sua disposição é tomado como evidência 

primordial de seleção (HALL et al., 1997). 

 O estudo de uso e seleção de habitat em aves tem uma longa tradição (JONES, 

2001). Os primeiros estudos teóricos sobre seleção de habitat eram caracterizados por 

modelos de correlação entre características ambientais e abundância de espécies 

(MACARTHUR e PIANKA, 1966), e que depois evoluíram para modelos que envolviam 

dependência em relação à densidade (FRETWELl, 1972). Mais recentemente, estudos de 

seleção de habitat tem mostrado que muitos fatores, como a estrutura da paisagem,  

podem influenciar exatamente como os animais se movem e selecionam ambientes 

(PETIT e PETIT, 1996). Os métodos empíricos e estatísticos pelos quais se infere a 

seleção de habitat diferem bastante em precisão e aplicabilidade (ALLDREDGE e RATTI, 

1986, 1992). Há duas maneiras principais pelas quais a seleção de habitat é testada 

para aves territorialistas: comparação de habitats usados e não utilizados e comparação 

de habitats usados e disponíveis (JONES, 2001). No entanto, há problemas estatísticos 

na comparação de áreas usadas e não utilizadas, como métodos que falham ao 

considerar que o uso que um indivíduo faz de um ambiente em particular, afeta o uso 

que ele faz dos demais ambientes (THOMAS e TAYLOR, 1990). Uma saída para este tipo 

de problema reside no uso de técnicas analíticas que lidam com comparações ao uso 

aleatório. Se o uso não randômico é detectado, outras técnicas devem então ser 

utilizadas para detectar quais tipos de ambiente são utilizados mais ou menos do que o 

esperado ao acaso (AEBISCHER et al., 1993).  

 Há muito tempo, sabe-se que medidas locais de estrutura da vegetação afetam o 

uso do habitat de aves que vivem em diversos tipos de áreas alagadas (KAMINSKI e 

PRINCE, 1981; MURKIN et al., 1997). Sabendo da existência da auto-correlação espacial 

nos padrões de uso de habitat de uma espécie territorialista, este trabalho utiliza de 

modelos nulos de distribuição da densidade de probabilidade de ocorrência do 

bicudinho-do-brejo-paulista para testar o uso diferencial e assim a seleção de habitat.  

Estuda-se de que maneira elementos da estrutura vegetal e da drenagem dos brejos são 

selecionados por F. paludicola. Desta forma é possível investigar fatores de ameaça a 



essas áreas e apontar os locais e atividades a serem priorizados em esforços de 

conservação.   

 

Natureza do Estudo e Justificativa 
 O bicudinho-do-brejo-paulista é hoje considerado “Criticamente em Perigo” 

segundo o livro da Fauna Ameaçada de Extinção do Estado de São Paulo (SILVEIRA, 

2009). No entanto, não se conhece, em detalhes, sua distribuição, o tamanho de sua 

área de vida e não há dados que permitam uma real estimativa de seu tamanho 

populacional, de forma que fazem-se necessários estudos voltados para suprir estas 

necessidades. 

 Segundo JONES (2004), o primeiro estágio para que se conserve espécies 

ameaçadas é conhecer sua história natural, ecologia e distribuição. JONES (2004) ainda 

afirma que mesmo um estudo com poucos casais pode responder questões sobre dieta, 

sucesso reprodutivo e tamanho de território. Além de dados sobre distribuição e 

abundância, o conhecimento do habitat preferencial ocupado pela espécie é importante 

em diferentes aspectos (PREISNER, 2008).  

 Modelos ecológicos de nicho podem ser utilizados na predição de padrões 

espaciais de espécies, ou fornecer informações a serem utilizadas no estudo da 

distribuição das mesmas. Estes modelos tornaram-se ferramentas importantes para 

conservação e manejo de espécies (GUISAN e THUILLER, 2005). O principal objetivo é 

predizer quais áreas dentre a região em foco satisfazem os requerimentos ambientais 

do nicho de uma espécie (ANDERSON e MARTÍNEZ-MAYER, 2004; PHILLIPS et al., 2004) 

usando de localidades de ocorrência e dados climáticos, topográficos e edáficos que 

caracterizam as mesmas. Para espécies com poucos pontos de ocorrência Modelos 

Ecológicos de Nicho podem ser úteis por prover a descrição das áreas climaticamente 

similares àquelas onde a espécie ocorre, o que ajuda no planejamento e esforços de 

busca da espécie em campo (KAMINO et al., 2012). Dessa maneira, esse método é uma 

ferramenta importante para fazer predições da distribuição potencial de espécies pouco 

conhecidas, que podem estar sob risco de extinção (RAXWORTHY et al., 2003; MARINI et 

al., 2010). Como exemplo, DENÉS et al. (2010) obteve bons resultados aplicando esta 

metodologia para busca novas áreas de ocorrência para o ameaçado gavião-de-pescoço-

branco (Leptodon forbesi). 

 As análises de área de vida encontram aplicação em conservação e manejo de 

espécies, e são de extrema importância para a delimitação de áreas a serem protegidas 

(LAVER, 2005). Por outro lado, o papel do comportamento territorialista na regulação 

da densidade populacional tem sido alvo de extensas investigações teóricas e empíricas 

(BROWN 1969a, 1969b; FRETWELL e LUCAS, 1969; WATSON e MOSS, 1970; MAYNARD 



SMITH, 1974; HIXON, 1980). Estudos dessa natureza fazem-se importantes devido à 

clara influência do tamanho da área de vida nos padrões espaciais de populações. 

Padrões espaciais, por sua vez, influenciam a distribuição, a abundância e a evolução 

dos organismos (BROWN e ORIANS, 1970; EWALD et al., 1980). Este conceito também 

pode ser aplicado na avaliação de seleção de habitat e até mesmo para prever a aptidão 

adaptativa de uma espécie (MITCHELL e POWELL, 2003). Além disso, saber a área de 

vida de um animal lança luz sobre a formação de casais, aspectos da biologia 

reprodutiva, organização social, interações, forrageamento, escolha de itens 

alimentares, recursos limitantes, componentes importantes do habitat, etc. (POWELL, 

2000). 

 Conhecer o habitat em que a espécie ocorre é relevante na compreensão de suas 

relações ecológicas básicas como competição, predação e também nas estratégias de 

forrageamento e nidificação. Além disso, a caracterização de habitat é 

inquestionavelmente essencial na proteção de espécies, por permitir a escolha das áreas 

mais adequadas a serem conservadas (PREISNER, 2008). Segundo SEAVY e ALEXANDER 

(2011), muitos estudos com comunidades tem enfatizado características estruturais 

(fitofisionomia) e a composição florística da vegetação para explicar padrões de 

diversidade de aves (MAC ARTHUR e MACARTHUR, 1961; VERNER e LARSON, 1989), 

composição de comunidades (ROTENBERRY, 1985; BERSIER e MEYER, 1995), e 

abundância e distribuição de espécies individuais (SAAB, 1999; SEAVY et al., 2009). 

 Ecólogos reconhecem a necessidade de direcionar ações de conservação àquelas 

espécies com maior risco de declínio populacional, e tem trabalhado para apontar 

grupos e habitats prioritários para manutenção (MYERS, 1988; GRUMBINE, 1990; PETIT 

e PETIT, 2003). Para indicar essas prioridades e para restaurar uma população 

ameaçada, geralmente, é preciso munir-se de uma síntese do conhecimento existente 

sobre a espécie, para então fazer uma avaliação dos problemas que esta enfrenta 

(JONES, 2004). Assim, este trabalho pretende elucidar aspectos básicos quanto a 

distribuição, área de ocupação, área de vida, densidade, habitat de ocorrência de 

Formicivora paludicola, para que sejam geradas novas informações que subsidiem o 

esclarecimento do seu atual status de conservação e que poderão auxiliar em futuros 

esforços para a manutenção da espécie. Tais resultados também poderão ser utilizados 

para instigar a criação de unidades de conservação, que protejam as várzeas do leste do 

estado São Paulo, que foram quase completamente destruídas graças às atividades 

humanas. Assim, este trabalho, além de abordar a ecologia e contribuir para a 

conservação de uma espécie que representa parte importante do equilíbrio ecológico e 

tem grande valor como patrimônio natural, também lança luz sobre a necessidade da 



proteção de um microambiente rico em biodiversidade e provedor de benefícios à 

humanidade, que atualmente é negligenciado e até perseguido pelas ações humanas. 

Discussão Geral e Conclusões 

Distribuição  
 Os resultados do modelo ecológico de nicho apontam para uma área restrita de 

adequabilidade de habitat para Formicivora paludicola. Por outro lado, buscas em 

campo para a validação do modelo, apontam para uma distribuição real ainda mais 

restrita do que a potencial (erro de comissão de 63%).  Não foi possível detectar a 

espécie em nenhuma outra área fora de seu atual polígono de distribuição. Assim 

nossos resultados apontam para distribuição limitada à Bacia do Alto Tietê (em 

Salesópolis, Biritiba-Mirim e Mogi das Cruzes) e ao Alto Paraíba do Sul (em Guararema 

e São José dos Campos).  

 Das 15 localidades de ocorrência até então conhecidas (BUZZETTI et al., 2013), o 

bicudinho-do-brejo-paulista foi encontrado em 10. Dessa maneira, algumas localidades 

usadas nas análises de modelagem de nicho não abrigam a espécie atualmente. Quatro 

delas foram transformadas pela construção do reservatório de Paraitinga em 

Salesópolis. De 2006 a 2007, 72 indivíduos foram translocados para novas áreas, e o 

sucesso deste manejo ainda está sob estudo (SILVEIRA et al. in prep.). Outras dessas 

áreas foram substituídas por mata secundária, e hoje não há qualquer resquício de 

acúmulo de água sobre o solo (Barragem Ponte Nova). Uma última área ainda abriga a 

espécie, no entanto, mesmo sob várias denúncias de crime ambiental, o brejo tem sido 

drenado para a extração de areia (Estrada da Casa Grande). 

 Como citado acima, áreas que sabidamente abrigavam a espécie foram perdidas 

devido à construção de reservatórios como o de Paraitinga. Os impactos de um 

reservatório rio abaixo podem afetar extensões ainda maiores do que a área afetada 

pelo reservatório em si. A partir de uma barragem, os níveis de água são geralmente 

estáveis, particularmente se a barragem foi construída para segurar água em períodos 

chuvosos e liberá-la mais tarde em períodos secos. Ao reduzir o fluxo de água em 

períodos chuvosos, as barragens eliminam áreas alagadas imensas em uma bacia 

hidrográfica (KEDDY, 2010). Alteração da vegetação rio abaixo após a criação de 

barragens, marcada pela invasão de vegetação lenhosa em planícies alagadas, já foi 

observada em muitas bacias hidrográficas, incluindo o Rio Colorado no Arizona 

(TURNER e KARPISCAK, 1980), O Milk River em Alberta e Montana (BRADLEY e SMITH, 

1986) e o Platte River em Nebraska (JOHNSON, 1994).  



 Muitas espécies que habitam brejos requerem flutuações nos níveis de água. 

Quanto maior a amplitude de variação de nível de água, a longo prazo, em uma 

paisagem, maior será a extensão de áreas alagadas que se formarão. A abundância 

relativa de tipos de áreas alagadas em uma paisagem depende da frequência e da 

duração do período de alagamento. Flutuações naturais do nível da água resultam em 

uma longa “margem” onde formam-se largas várzeas e brejos. Flutuações engessadas 

criam uma barreira clara entre uma vegetação de áreas secas e uma vegetação aquática, 

sem as formações intermediárias antes existentes (PAINTER e KEDDY, 1992; KEDDY, 

2010). 

 As três novas áreas de ocorrência de F. paludicola encontradas não geraram 

expansão no polígono original que define a extensão de ocorrência da espécie (EOO). 

Os brejos hoje habitados por F. paludicola distam 4,5 km, em média, entre si. Estudos 

com F. acutirostris, que se desenrolam há quase 20 anos no sul do país, revelaram que 

a distância máxima viajada por uma dessas aves foi de 180 m, e que, geralmente, 

quando excitadas pelo playback, essas aves conseguem se deslocar até 25 m entre a 

vegetação antes de pousar (REINERT pers. com.; REINERT et al., 2007). A baixa 

capacidade de dispersão ainda pode ser indicada pelo formato de suas asas, curtas e 

arredondas, sem rêmiges primárias alongadas (BATES, 2000). Estudos que utilizaram 

microssatélites e loci RAD-tags, indicam que há estruturação genética entre duas 

populações (Mogi e Salesópolis), demonstrando que estas populações podem estar 

isoladas geograficamente, e que a dispersão de indivíduos entre elas é limitada 

(CAMARGO et al. in prep.). Tal isolamento seria justificado pela presença de áreas 

urbanas e rurais que separam as duas populações, distantes entre si, em cerca 30 km.  

 Estes estudos genéticos ainda indicam que, na população de Mogi das Cruzes, 

há um déficit significativo de heterozigotos. Este déficit pode ser explicado pela alta 

taxa de endocruzamento que resultaria de isolamento e tamanho reduzido da 

população (CAMARGO et al. in prep.). A perda de heterozigose aumenta a probabilidade 

de que os indivíduos sejam homozigotos para alelos deletérios recessivos, o que geraria 

baixa resistência a doenças, baixas taxas de sobrevivência e crescimento, anomalias 

fenotípicas, tamanho reduzido dos adultos e baixa fertilidade (YOUNG et al., 1998; 

BRYANT e REED, 1999; FRANKHAM et al., 2008). A perda da diversidade alélica ainda 

pode trazer dificuldades nos processos de adaptação da espécie frente às alterações do 

ambiente (TEMPLETON et al., 2001). No entanto, o nível de heterozigose observado na 

população de Mogi das Cruzes pode não ser crítico para sua conservação, já que a 

heterozigosidade observada não diferiu daquela de Myrmeciza exsul, outro 

Thamnophilidae não ameaçado (CAMARGO et al. in prep.; BARNETT et al., 2007; 

FIELDHEIM et al., 2010).  



  

A Espécie não Ocupa Qualquer Brejo 
 Para compreender se e como fatores ambientais poderiam estar relacionados à 

presença ou ausência da espécie em brejos dentro de sua área de distribuição, foram 

utilizados modelos de ocupação. Tais modelos podem ser utilizados para investigar 

características ambientais que se relacionam com a probabilidade de ocorrência de uma 

espécie, levando em conta a detecção imperfeita da mesma (MACKENZIE et al., 2006). 

Nossos resultados mostram que características da vegetação podem exercer um 

importante papel na probabilidade de ocorrência de F. paludicola. Segundo o critério 

de informação de Akaike, o AIC (BURNHAM e ANDERSON, 2004), o modelo de melhor 

ajuste aos dados aponta para uma relação negativa entre a densidade de taboa e a 

probabilidade de ocorrência da espécie. O segundo melhor modelo leva em conta um 

efeito aditivo entre densidade e altura de taboa, em que a densidade apresenta uma 

relação negativa com a probabilidade de ocorrência do bicudinho-do-brejo-paulista e, a 

altura, uma relação positiva.  

 Áreas alagadas com altos valores de biomassa, geralmente apresentam 

vegetação densa e denso acúmulo de sedimentos e nutrientes. A diversidade de plantas 

é maior onde a quantidade de nutrientes no solo e biomassa são mais baixas (AUCLAIR 

et al., 1976; KEDDY, 2010). Desta forma, a alta densidade de taboa está associada à 

baixa heterogeneidade de vegetação (DAVIS, 1991; URBAN et al., 1993; NEWMAN et al., 

1998). REJMANKOVA et al. (1995) ainda afirmam que, em brejos de taboa, a riqueza de 

espécies de plantas alcança o seu máximo em níveis intermediários de biomassa. A 

proliferação de taboa e formação de brejos majoritariamente ocupados por ela podem 

estar relacionadas a ações antrópicas. A remoção de matas ciliares intensifica a 

produção de sedimentos que se acumulam nas partes mais baixas de um terreno. Estas 

áreas, originalmente ocupadas por cursos d’água, são progressivamente assoreadas. A 

água então se espalha, formando ambientes adequados para o desenvolvimento de 

taboa, que podem até ser invadidos por espécies exóticas como o lírio-do-brejo 

(Hedychium coronarium) (ISERHAGEM et al., 2009). A taboa ainda é beneficiada pelo 

enriquecimento de nutrientes na água, o que pode estar relacionado a processos de 

eutrofização (URBAN et al., 1993). Além disso, brejos de vegetação muito densa e 

compostos por uma única espécie vegetal parecem estar associados à presença de 

menor diversidade animal (KEDDY, 2010). Desta maneira, áreas próximas a rodovias, 

represas e pastos, apesar de apresentarem brejos com altas densidades de T. 

dominguensis, podem não ser adequadas à sobrevivência do bicudinho-do-brejo-

paulista. Outra explicação seria o caráter recente dessas formações, que, devido ao seu 

isolamento, não teriam sido colonizadas por F. paludicola.  



 Estas áreas densamente ocupadas por taboa também poderiam ter surgido em 

processos de regeneração, após a destruição de brejos naturais. Muitas plantas de 

brejos caem na categoria de RAUNKIAER (1937) de criptófitas: plantas que se regeneram 

de brotos, bulbos ou rizomas que estão completamente enterrados no substrato. Após 

perturbações severas, clones de Typha são mais capazes de dominar comunidades de 

áreas alagadas em detrimento de outras espécies que possuem formas menores de 

crescimento e que crescem mais lentamente (GAUDET e KEDDY, 1988; GOPAL e GOEL 

1993; KEDDY et al., 1998). Especialmente em Typha até mesmo brotos mortos podem 

prover oxigênio aos rizomas (KAMINSKI et al., 1985).   

    

A Área de Vida 
 A estimativa média de tamanho do mínimo polígono convexo ocupado por F. 

paludicola é a mesma de populações de F. acutirostris que habitam brejos de marés no 

sul do país: aproximadamente 0,25 ha (REINERT et al., 2007). Este valor é o menor já 

obtido para qualquer membro da família Thamnophilidae. Na Amazônia, os menores 

territórios na família foram encontrados em populações da especialista em bambu 

Cercomacra manu (0,6 ha) e em Cercomacra tyranina (0,3 ha) (GREENBERG e 

GRADWOHL, 1985; TERBORG et al., 1990; SKUTCH, 1996). Na Mata Atlântica, os menores 

valores obtidos, após aqueles de F. acutirostris, referem-se aos territórios de 

Dysithamnus mentalis (0,7 ha) e Drymophila ferruginea (0,6 ha) (WILLIS e ONIKI, 

2001; DUCA et al., 2006). 

Embora poucas espécies de Thamnophilidae tenham sido estudadas usando-se 

de estimadores de área de vida Kernel (HANSBAUER et al., 2010), o que dificulta 

esforços comparativos, nós preferimos lidar com os valores de área de vida obtidos por 

tal metodologia. Dessa maneira, evita-se os problemas intrínsecos do método do 

mínimo polígono convexo (van WINKLE, 1975; POWELL, 1987; WORTON, 1987; HORNER 

and POWELL, 1990; WHITE e GARROTT, 1990; SEAMAN, 1993; STAHLECKER e SMITH, 

1993; POWELL et al., 1997), e usufrui-se das vantagens dos estimadores Kernel, como a 

estimativa da probabilidade de uma animal estar em qualquer parte de sua área de vida 

(WHITE e GARROT, 1990; POWELL, 2000). Para construir um mínimo polígono convexo, 

um pesquisador descarta 90% dos dados que ele coletou. Esse método, mais do que 

qualquer outro, enfatiza apenas as instáveis propriedades das fronteiras de uma área de 

vida e ignora a sua estrutura interna e tendências centrais, que são mais estáveis, e 

muitas vezes, mais importantes para questões críticas sobre os animais em estudo 

(POWELL, 2000).  

Dessa maneira, a estimativa de área de vida de F. paludicola obtida com o uso 

de estimadores Kernel foi de, em média, 0,55 ha. No brejo de São José dos Campos, a 



menor das áreas estudadas, foram encontrados os menores valores de tamanho de área 

de vida (média de 0,30 ha). Em Salesópolis, onde a vegetação dominante é composta 

por piri, foram encontrados os maiores valores de área de vida (0,77 ha). Animais são 

territorialistas somente quando há um recurso limitante, ou seja, um recurso crítico de 

pequena oferta e que limita o crescimento da população (BROWN, 1969). O alimento é o 

fator limitante mais comum, e para indivíduos territorialistas, o tamanho do território 

tende a variar de maneira inversa à disponibilidade de alimento. Segundo essa lógica, 

quando a oferta do recurso é pequena, o animal precisa defender territórios maiores 

(POWELL, 2000). Esta ideia poderia explicar as variações no tamanho da área de vida 

entre as áreas estudadas, assim como as maiores densidades em áreas menores. 

Usando o tamanho das áreas de ocorrência da espécie e os valores de densidade 

obtidos, chega-se a uma estimativa total de tamanho populacional de 557 (383–984) 

indivíduos maduros. Esta estimativa foi calculada levando-se em conta que cada área 

de 0,55 ha é ocupada por um casal de indivíduos. Dessa maneira, este número pode 

representar um valor superestimado, já que há um excedente de reprodutores em 

potencial que existem como satélites não-reprodutivos (MEUNIER, 1960). 

Quanto à densidade, nossos resultados apontam para uma média de 3,6 

indivíduos maduros/ha. Dentro da família Thamnophilidade, este número só é 

ultrapassado pelas amazônicas Cercomacra tyrannina (6,67 indivíduos maduros/ha; 

GORRELL et al., 2005) e Cercomacra manu (4-10 indivíduos maduros/ha; ZIMMER e 

ISLER, 2003). Como atributo especial da territorialidade, sabe-se que em maiores 

densidades populacionais alguns indivíduos podem defender mais do que sua área de 

direito em habitats mais produtivos (BROWN, 1969). Nossos dados não permitem 

expressar essa sobreposição em termos de defesa de território, mas permitiram medir a 

sobreposição entre as áreas de vida dos indivíduos monitorados. De acordo com estes 

dados, em brejos menores, há maior porcentagem de sobreposição, o que pode 

representar maior competição por recursos. Outro fator que poderia gerar maior 

sobreposição de áreas de vida é que a espécie tenderia a evitar áreas dominadas por 

certas plantas exóticas, como apontado por nossas análises de seleção de habitat. No 

entanto, quando se mede o grau de compartilhamento de área pelos indivíduos, é 

importante considerar a variação sazonal, o que requereria mais tempo de 

monitoramento (FIEBERG e KOCHANNY, 2005). 

 

Seleção de Habitat 
A distribuição do uso diferencial obtida por Kernel fixo pôde ser utilizada no 

estudo da seleção de habitat. Com ela foram gerados vários modelos nulos que 

representariam cenários nos quais a distribuição de densidade de probabilidade de 



cada indivíduo da espécie se organizaria aleatoriamente pelas camadas representativas 

das variáveis ambientais medidas. Depois, o desvio padrão da distribuição de 

probabilidade de ocorrência de F. paludicola dado um certo habitat foi comparado ao 

desvio padrão para o mesmo parâmetro dos modelos nulos. Quando o desvio padrão 

observado era menor do que 95% dos desvios padrões obtidos aleatoriamente, 

considerava-se que a espécie apresentava associação com determinada faixa de valores 

da variável ambiental. Os resultados das análises de “Torus shift/Adjusted-SD” 

mostram que, no brejo de Salesópolis, a ocorrência de F. paludicola está associada a 

maiores valores de altura de piri. Essa característica poderia beneficiar a espécie, ao 

prover abrigo de predadores e locais adequados para pouso, já que nessa área a 

densidade de taboa é extremamente baixa. No brejo de São José, os resultados apontam 

para a seleção de locais com maior altura e densidade de taboa e menor densidade de 

lírio-do-brejo (Hedychium coronarium).  

Embora o lírio-do-brejo seja largamente usado por beija-flores (Thalurania 

glaucopis e Florisuga fusca por exemplo; PIACENTINI e VARASSIN, 2007), nossos 

resultados apontam para uma associação negativa entre esta planta e o bicudinho-do-

brejo-paulista. Como densidade e demografia de populações afetam a escolha de que 

habitats são utilizados ou não (ROTENBERRY e WIENS, 1980; WIENS, 1986; WIENS et al., 

1987; HAILA et al., 1996; JONES, 2001), o tamanho de área de vida de F. paludicola 

significativamente menor no brejo de São José também pode estar relacionado à 

ocupação destas áreas pelo lírio-do-brejo.  

Em uma escala mais ampla, como apontado pelos modelos de ocupação, a 

densidade de taboa pode desempenhar um importante papel na probabilidade de 

ocorrência do bicudinho-do-brejo-paulista. Brejos com valores intermediários e baixos 

de densidade de taboa mostraram ser mais adequados à ocorrência da espécie. Em uma 

escala mais fina, a análise de seleção de habitat nos três brejos estudados não revela tal 

associação; ao contrário, a espécie pode estar associada a maiores densidades de taboa 

em um cenário de invasão de lírio-do-brejo. A espécie exótica poderia estar relacionada 

a uma série de fenômenos que influenciam a seleção de habitat em aves como: a 

predação de ninhos (SONERUD, 1985), competição (PETIT e PETIT, 1996) e limitação de 

recursos alimentares (MCCOLLIN, 1998). Por outro lado, áreas dominadas pelo lírio-do-

brejo também são as áreas mais secas do brejo. De acordo com JOLY e BRÄNDLE (1995), 

os rizomas dessa espécie são pouco tolerantes à hipóxia e também à anóxia o que 

explicaria sua presença nas áreas de menor nível d’água. Essas áreas poderiam ser 

evitadas por F. paludicola porque proveriam menos recursos alimentares à espécie. No 

entanto, em Mogi e Salesópolis, onde o lírio-do-brejo não ocorre, não há associação 

entre os diferentes níveis d’água e a probabilidade de ocorrência de F. paludicola. 



 O lírio-do-brejo foi trazido da Ásia, como uma espécie ornamental, sem 

qualquer restrição legal. Ele tem alta capacidade de propagação vegetativa e dispersão 

(MACIEL, 2011). A espécie se reproduz formando populações clonais adaptadas a solos 

úmidos, sendo comum em brejos e margens de rios por todo o sudeste brasileiro 

(ELLISON e BARRETO, 2004; SOAREs e BARRETO, 2008). Os impactos causados pela 

invasão do lírio-do-brejo incluem o sombreamento de ervas e plântulas, competição 

por recursos e obstrução de cursos d’água (MACIEL, 2011). A baixa densidade de taboa 

em áreas dominadas por lírio-do-brejo pode estar associada ao fato de que os rizomas 

deste último concentram-se na superfície formando uma camada coesa que previne o 

enraizamento de outras espécies (ASNER et al., 2008). Ao mesmo tempo, no sul do 

Brasil, a principal ameaça que atinge a “Ameaçada” F. acutirostris é a contaminação 

biológica de seus brejos por espécies de gramíneas exóticas como Urochloa arrecta e 

Brachiaria mutica (REINERT et al., 2007).  

 A invasão biológica é considerada uma das principais causas de perda de 

diversidade biológica no mundo, assim como uma das mais importantes 

transformações ambientais causadas pelo homem (VITOUSEK, 1990; REJMÁNEK, 1995; 

MOONEY e HOBBS, 2000). Espécies introduzidas tem o potencial de impactar processos 

centrais da organização de comunidades ecológicas (ASLAN e MARCEL, 2010; TAVERNIA 

e REED, 2012). No Cerrado brasileiro e Pantanal, a invasão de espécies exóticas de 

gramíneas tem transformado a paisagem, e grande número de espécies vegetais, às 

quais animais endêmicos estão associados, estão perdendo espaço (HARRIS et al., 2005; 

ALMEIDA-NETO et al., 2010; MARTINS et al., 2011). Na Europa, invasões de plantas 

exóticas estão mudando a composição da avifauna em ambientes ripários, aumentando 

a ameaça a espécies que habitam as margens dos rios (HAJZLEROVÁ e REIF, 2014). De 

acordo com nossos resultados, a invasão de Hedychium coronarium representa mais 

uma ameaça que afeta F. paludicola e que poderia afetar as áreas alagas de São Paulo 

como um todo. Os maiores índices de sobreposição de área de vida foram registrados 

em São José, a área invadida por lírio-do-brejo, o que poderia representar um aumento 

da competição intraespecífica como consequência da invasão biológica.  

 

Situação de Ameaça 
 Compilando os dados de ocorrência de F. paludicola foi possível apontar a 

categoria de ameaça da espécie. Sua extensão de ocorrência EOO (extent of occurence) 

é de 1.268 km2, no entanto, de acordo com os resultados apontados pela modelagem de 

nicho, há áreas climaticamente não adequadas para a espécie dentro dessa extensão.  

Este valor é alto quando comparado à mesma medida para outras espécies de 

thamnophilideos brasileiros ameaçados em listas internacionais como: Formicivora 



littoralis (EN – EOO: 260 km2), Formicivora erythronotos (EN – EOO:  130 km2), 

e Myrmotherula snowi (CR – EOO: 150 km2; BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2013a; 2013b; 

2013c). No entanto, por habitar apenas brejos, e brejos pouco extensos, sua área de 

ocupação AOO (area of occupancy) é de apenas 1,42 km2.  Este valor está muito abaixo 

dos 10 km2 usados pela IUCN como limite máximo para considerar uma espécie 

“Criticamente Ameaçada” (INTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE 

STANDARDS & PETITIONS SUBCOMMITTEE, 2014). Além disso, essa área de ocupação 

encontra-se severamente fragmentada, a espécie apresenta dispersão limitada, tem 

estreita especificidade de habitat e a disponibilidade de habitat é limitada.  

 Por trás de todo este cenário, podemos apontar para um histórico de destruição 

que marca toda a região. A ocupação humana foi responsável por um decliínio 

vertiginoso de áreas adequadas à sobrevivência de F. paludicola, e pode, assim, ter sido 

causadora de uma redução severa no tamanho populacional da espécie, e autora de 

fragmentação e antropização de suas áreas remanescentes. Documentos e mapas que 

datam de 1889 a 1905, apontam para a existência de várzeas e brejos em mais de 410 

km2 ao redor do Rio Tietê, desde Mogi das Cruzes até o Rio Pinheiros, e na Bacia do 

Alto Paraíba do Sul, desde Jacareí até Caçapava. Os resultados da modelagem ecológica 

de nicho apontam para o fato de que 303 km2 destas áreas seriam hoje considerados 

climaticamente adequados para a espécie. Investigações usando modelos ecológicos de 

nicho com dados climáticos para 100, 200 e 500 anos atrás poderão apontar áreas 

climaticamente adequadas à sobrevivência do bicudinho-do-brejo-paulista em períodos 

anteriores às maiores transformações da paisagem, e dar indícios se F. paludicola teria 

habitado as regiões centrais do que é hoje uma das maiores cidades do mundo (DEL-

RIO et al. in prep.). 

De acordo com nossos dados, F. paludicola apresenta tamanho populacional 

entre 250 e 2500 indivíduos. Além disso, sua população está severamente fragmentada 

com muitas subpopulações de tamanho inferior a 250 indivíduos, o que leva a alta 

probabilidade de extinção das mesmas. Baseando-se nessas informações, de acordo 

com o critério C2ai da IUCN, a espécie deveria ser classificada como “Ameaçada” em 

listas internacionais (INTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE STANDARDS 

& PETITIONS SUBCOMMITTEE, 2014). No entanto, sob os critérios A e B, que consideram 

a redução do tamanho da população, área de ocupação e fragmentação dos ambientes 

ocupados, e que precedem o critério C hierarquicamente, apontamos que a espécie deve 

ser considerada “Criticamente Ameaçada”. 

 



O Que Ainda Precisa ser Estudado  
 Formicivora paludicola se move em voos curtos e saltos nos estratos mais 

baixos da vegetação de brejos. A espécie passa a maior parte do tempo procurando por 

mosquitos (Diptera), louva-a-deus (Mantodea), lagartas (Lepidoptera) (BUZZETTI et al., 

2013), e ainda formigas (Hymenoptera) e larvas. Ao contrário da ideia de que os casais 

da espécie não vocalizam muito (BUZZETTI et al., 2013), nossas observações mostram 

que, nas áreas estudadas, eles vocalizam frequentemente do início da manhã até às 11h, 

e à tarde após às 15h. No entanto, de março a julho, os indivíduos mostram-se mais 

silenciosos e menos responsivos ao playback. 

 A análise da placa de incubação indica que seu período reprodutivo deve ocorrer 

entre outubro e fevereiro, como notado pela captura de aves com estágios iniciais de 

placa de incubação ao longo de outubro e estágios terminais ao fim de dezembro e 

início de fevereiro. Esta informação é corroborada pela coleta, em outubro, de um 

macho e uma fêmea que apresentavam placa de incubação (MZUSP 78787 e 78788) 

(BUZZETTI et al., 2013). Nossos dados também revelam a presença de placas em machos 

e fêmeas, mostrando que ambos os gêneros participam no processo de incubação dos 

ovos, como há muito sabe-se acontecer em Thamnophilidae (ZIMMER e ISLER, 2003). 

BUZZETTI et al. (2013) também registraram casais copulando em outubro de 2006. 

Além disso, em nossos estudos, encontramos ninhos de outubro até o fim de novembro 

em 2012 e 2013. Nós anilhamos 17 indivíduos imaturos e dois jovens, mais de 36% dos 

espécimes anilhados. Estas informações trazem alguma luz sobre o período reprodutivo 

da espécie, no entanto, para compreender esta dinâmica profundamente é relevante 

desenvolver estudos a longo prazo que investiguem sobrevivência, sucesso reprodutivo 

e recrutamento (VAN HORNE, 1983). 

 F. paludicola apresenta estratégia de muda complexa básica (HOWELL et al., 

2003). A espécie apresenta mudas parciais pré-formativas, corroborando os dados 

apresentados por RYDER e WOLFE (2009) para o gênero Formicivora. Quando os 

limites de muda foram observados, havia coberteiras inferiores substituídas e grandes 

coberteiras e penas de voo retidas. BUZZETTI et al. (2013) observaram e anilharam 

jovens machos de F. paludicola com plumagem imatura, mostrando padrões 

acinzentados no peito ao invés de pretos, e menos faixas brancas do que geralmente é 

observado em fêmeas adultas. Nós anilhamos cinco imaturos e dois jovens que 

apresentavam padrão de plumagem similar a este, apontando para a semelhança de 

padrões entre jovens machos e fêmeas como ocorre em diversos membros da família 

Thamnophilidae (ZIMMER e ISLER, 2003). Perspectivas futuras de trabalho envolveriam 

estudos genéticos para avaliar o poder de dispersão da espécie e o grau de isolamento 

entre as populações existentes (CAMARGO et al. in prep.). Estes dados, somados a 



estudos de biologia reprodutiva e dinâmica populacional, poderiam lançar luz sobre a 

escolha de estratégias de conservação da espécie. Eles ainda poderiam responder se a 

conexão das populações existentes traria benefícios à F. paludicola. Além disso, por 

ocupar uma região tão restrita, e devido ao isolamento das populações, a espécie 

representa um modelo perfeito para estudos biogeográficos e para uma melhor 

compreensão dos processos evolutivos que geraram os padrões de diversificação atual 

da avifauna local. 

  

O Que Fazer pela Espécie 
 A espécie habita a bacia do Alto Tietê, que abriga mais de 13 milhões de pessoas, 

e também a Bacia do Alto Paraíba do Sul, com mais de 3 milhões de pessoas. No total, 

este valor representa quase 16% da população brasileira (IBGE, 2010). Esta ocupação 

humana enorme e desordenada se reflete em formas complexas de utilização dos 

recursos naturais (HIRATA e FERREIRA, 2001), de forma que estes brejos são 

extremamente vulneráveis à expansão de áreas dedicadas à agricultura, indústria, 

mineração, pecuária ou habitação. De maneira geral, solos de áreas alagadas tendem a 

armazenar mais material orgânico e experimentar menos lixiviação do que solos secos. 

Eles contêm microorganismos que emitem gases como metano, amônia e ácido 

sulfídrico. Assim, áreas alagadas são importantes para transformações químicas nos 

ciclos biogeoquímicos globais (KEDDY, 2010). 

 Áreas alagadas são um dos habitats mais produtivos do planeta, abrigando 

muitas formas de vida. Além disso elas produzem oxigênio, armazenam carbono e 

processam nitrogênio (KEDDY, 2010). Elas ainda beneficiam a vida humana ao 

armazenar água, melhorar a qualidade da mesma, proteger áreas costeiras e recarregar 

aquíferos subterrâneos e lençóis freáticos (DAILY, 1997; MITSCH e GOSSELINK 2000; 

ZEDLER e KERCHER, 2005; KEDDY, 2010). Grandes perdas de áreas alagadas naturais 

ocorreram por todo o mundo (MITSCH e GROSSELINK, 1993). Muitas aves que habitam 

as áreas alagadas de São Paulo são consideradas ameaçadas, como Emberizoides 

ypiranganus (INGUI, 2009), Circus buffoni (CABANNE e GRANZINOLLI, 2009) e 

Hydropsalis anomala (BENEDICTO, 2009). As várzeas e brejos de São Paulo estão 

destinadas à destruição, assim como suas espécies típicas. 

 Nossos resultados ressaltam a extrema necessidade de ações de conservação 

para proteger não apenas a espécie alvo deste trabalho, mas as áreas alagadas do 

Estado de São Paulo como um todo. Comunidades inteiras estão sendo ameaçadas pelo 

desenvolvimento desordenado que lança cidades, pastos e mineração sobre os brejos, 

historicamente considerados áreas de baixo valor econômico. Apesar de estar 

“Criticamente Ameaçada”, a alta densidade com a qual F. paludicola aparece nos 



poucos brejos ocupados representa uma nova esperança na conservação da espécie. As 

estimativas de tamanho populacional apontam para um número relativamente grande, 

levando-se em conta a reduzida área de ocupação (1,42 km2). Em uma situação de 

extrema fragmentação e perda de habitat, recomenda-se a criação de uma rede de áreas 

protegidas conectadas por áreas alagadas restauradas nas regiões do Alto Tietê e Alto 

Paraíba do Sul.  

 De acordo com nossos dados, brejos heterogêneos que apresentem fontes 

variadas de diversidade vegetal (VERRY, 1989) e maior acúmulo de água devem ser 

priorizados em esforços de conservação. Nós apontamos que os brejos de Mogi das 

Cruzes e Salesópolis, onde a maior parte dos anilhamentos foi realizada, devem ser 

priorizados na criação de áreas protegidas, pois abrigam as maiores populações da 

espécie (Tabela 1).  

 

Tabela 1: Áreas a serem priorizadas na criação de áreas protegidas em ordem decrescente de 

prioridade. 

Município Localidades Latitude Longitude 

Mogi das Cruzes Estrada do Rio Acima com Av. Pres. Castelo Branco 23 32 46 6 

Salesópolis Ribeirão do Pote (Parque Usina da Light) 23 34 45 49 

Biritiba-Mirim Estrada da Casa Grande 23 34 46 0 
   

 

Um cenário ainda melhor seria a restauração de áreas alagadas que conectam 

ambos os brejos, passando pela área da Estrada de Casa Grande, que ainda abriga a 

espécie, mas está sendo drenada por empresas de mineração. Tal conexão poderia 

aumentar a variabilidade genética nas populações, aumentando suas chances diante de 

situações adversas. A criação de áreas protegidas também deve ser acompanhada de 

esforços para conter o avanço de espécies exóticas como o lírio-do-brejo, cuja presença 

em alta densidade parece ter implicações negativas para a manutenção da espécie. A 

restauração e proteção das áreas alagadas do leste do Estado de São Paulo, além de 

proteger a espécie alvo deste trabalho e toda a comunidade de plantas e animais que as 

habitam, poderiam gerar altos rendimentos quanto ao turismo de observação de aves; 

beneficiar a saúde e manutenção dos sistemas hídricos locais; mitigar inundações, e 

ainda perpetuar o abastecimento de aquíferos e lençóis freáticos.  
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