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"In the end, we will conserve only what we love, we will love only what we 

understand, and we will understand only what we are taught.”  

Baba Dioum, Senegal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Em biologia da Conservação não há caso sem esperança; há apenas casos difíceis 

e casos caros.” 

Carl Jones. 
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Resumo 

Características como a distribuição geográfica, comportamento reprodutivo, 

alimentação, interações ecológicas, territorialidade e tamanho populacional fazem parte 

da história natural de um indivíduo. Estes conhecimentos são essenciais para o manejo 

e conservação de uma espécie. A biologia reprodutiva e outras características da 

história de vida das aves tropicais são pobremente conhecidas. A família 

Rhinocryptidae compreende um pequeno grupo de aves insetívoras, residentes e 

territorialistas, da América do Sul, que habitam sub-bosque denso, com ninhos crípticos 

e difíceis de serem encontrados e, portanto, são espécies pouco estudadas. Sobre o 

gênero Merulaxis, pertencente a esta família, pouco se conhece, principalmente 

Merulaxis stresemanni, o entufado-baiano, que é uma ave rara, endêmica e ameaçada 

de extinção na categoria “criticamente em perigo” da Mata Atlântica e, até 1995, 

permaneceu desaparecida na natureza sendo novamente encontrada em 2004. O 

principal objetivo desta dissertação é contribuir com dados que subsidiem medidas de 

conservação de Merulaxis stresemanni, através de estudos sobre a sua biologia, 

estimativa populacional, tamanho territorial e aspectos comportamentais. Os estudos 

foram conduzidos no sudeste da Bahia e, principalmente, em um fragmento de Mata 

Atlântica entre os municípios de Bandeira-MG e Macarani- BA, local de sua 

redescoberta em 2004. M. stresemanni apresentou uma pequena população de quatro a 

seis indivíduos em um fragmento florestal entre o vale dos rios Jequitinhonha e Pardo. 

Apresentando tamanho territorial médio de 3,6 ha. A incospicuidade, raridade e o grau 

de ameaça da espécie são aqui confirmados. A modelagem de distribuição potencial 

gerada para M. stresemanni aponta regiões do extremo nordeste de Minas Gerais e 

sudeste da Bahia como sendo áreas potenciais de sua distribuição geográfica.  
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Abstract 

Characteristics such as geographic distribution, reproductive and feeding 

behavior, ecological interactions, territoriality and population size are part of the natural 

history of an individual. This knowledge is essential for management and conservation 

of a species. The reproductive biology and other life history traits of tropical birds are 

poorly understood. The family Rhinocryptidae comprises a small group of insectivorous 

birds, resident and territorial in South America, inhabiting dense understory. Its nests 

are cryptic and hard to be found, therefore thus species are poorly studied. The 

Merulaxis genus is party of the Rhinocryptidae family. This genus is not weel discribe. 

Merulaxis stresemanni (Stresemann’s Bristlefront) is a rare bird, endemic and 

endangered in category "critically endangered" of the Atlantic Forest. The specie 

remained missing in the nature until 2004, when was rediscovery. The main objective of 

this study is to contribute with data that support conservation measures of the species 

through studies on its biology, population estimate, territorial size and behavioral 

aspects. The studies were conducted in Bahia southern state-and northeast extreme of 

Minas Gerais state, especially in an Atlantic Forest fragment between the municipalities 

Bandeira-MG- and Macarani-BA, Brazil, site of its rediscovery in 2004. The 

Stresemann’s Bristlefront  showed a single population ranged of four to six individuals 

in a forest fragment between the Pardo and Jequitinhonha rivers. The territorial measure 

of the species was 3.6 ha. In the stude it was very fide that: the incospicuidade, rarity 

and degree of threat of the Stresemann’s Bristlefront. . The modeling of potential 

distribution generated for M. stresemanni aimed northeast regions of Minas Gerais and 

southern Bahia as potential areas of its geographical range. 
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1. Introdução 

A história natural de uma espécie inclui aspectos comportamentais, biologia 

populacional, distribuição espacial, seleção de habitat e estudos filogenéticos (Ricklefs 

2000, Robinson et al. 2000, Winkler 2000, Primack e Rodrigues 2002, Cofre et al. 

2007). Estes conhecimentos são importantes, por exemplo, para explicar padrões de 

raridade das espécies (Goerck 1997). A raridade é conhecida como um preditor de 

vulnerabilidade e um precursor de extinção e, portanto, as espécies raras precisam ser 

mais estudadas (Stebbins 1980, Goerck 1997, Davies et al. 2000, Hubbell 2001). Em 

aves, os atributos correlacionados à raridade são o tamanho corporal (Gillespie 2000), a 

habilidade de dispersão (Goerck 1997, Cofre et al. 2007), as características 

reprodutivas (Cofre et al. 2007), o nicho ecológico (Gregory e Gaston 2000), a 

especificidade do habitat (Goerck 1997, Gillespie 2002, Cofre et al.2007), a dieta 

(Gillespie 2002) dentre outros. Além da raridade, três fatores são determinantes do grau 

de ameaça de uma espécie: o limite de sua distribuição, a sua localização e a 

abundância local (Manne et al.1999, Cofre et al. 2007). 

Um aspecto importante em estudos de ecologia das aves é a seleção de habitat, 

pois ela influencia fortemente a distribuição, a densidade e o sucesso reprodutivo das 

espécies e, portanto, atualmente, está sendo incorporada em planos de conservação 

(Caughley 1994, Hallworth et al. 2008). A seleção de habitat é um processo hierárquico 

envolvendo uma série de decisões comportamentais inatas e adquiridas sobre o uso do 

habitat em diferentes escalas ambientais (Johnson 1980, Hutto 1986). Ela é influenciada 

por fatores como predação de ninhos, competição e limitação de comida, diferindo em 

termos de qualidade de habitat e do custo-benefício entre as espécies (Kennedy e Gray 

1994, McCollin 1998, Jones 2001, Morton 2005). Porém, as consequências do uso e da 

seleção do habitat são compreendidas somente através de estudos da performance 

reprodutiva de uma população a longo prazo (Marra e Remsen 1997, Martin 1998, 

Jones 2001).  

Além da seleção de habitats, territórios são também importantes para a 

compreensão do tipo de habitat e densidade populacional (Carpenter 1987). São áreas 

fixas, exclusivas, bem delimitadas, que asseguram fontes de recursos como alimentos, 

parceiros, locais de ninhos, proteção contra predação e doenças. Podem ser defendidos 

pelo macho ou pela fêmea, por ambos ou por um grupo de indivíduos (Newton 1998). 

A defesa territorial pode englobar toda área de vida ou apenas os arredores de ninhos ou 
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dos recursos alimentares, ocorrendo ao longo de todo o ano ou apenas durante a estação 

reprodutiva (Newton 1998, Stutchbury e Morton 2001). 

O comportamento territorialista contribui com informações essencias para a 

conservação de espécies, uma vez que, a determinação do tamanho territorial é 

importante para definir a área mínima de reservas para se manter tamanhos 

populacionais pré-determinados de espécies ameaçadas (Perrins e Birkhead 1983, 

Ribon et al. 2007). Medidas territoriais podem ser correlacionadas à massa corporal de 

espécies com dietas similares, (Perrins e Birkhead 1983, Duca et al. 2006), no entanto, 

pode não ser diretamente proporcional à massa corporal (Kattan e Beltran 2002). A 

estabilidade de um território é influenciada pela flutuação de recursos alimentares 

(Capenter 1987, Jullien e Thiollay 1998, Gorrell et al. 2005), mas pode mudar 

independentemente da abundância de recursos alimentares (Duca et al. 2006), podendo 

ser atribuída à uma baixa densidade populacional (Patterson e Petrinovich 1978).  

Atualmente os planos de conservação têm incorporado a modelagem da 

distribuição potencial de espécies, pois o conhecimento sobre a distribuição geográfica 

tem auxiliado na implementação de estratégias de proteção de espécies ameaçadas de 

extinção (Godown e Peterson 2000, Guisan e Thuiller 2005). Os modelos de 

distribuição potencial de espécies são muito utilizados quando os limites geográficos da 

ocorrência de uma espécie são desconhecidos (Giovanelli et al. 2008). Estes modelos 

geram associações entre as variáveis ambientais e os registros de ocorrência de espécies 

para identificar as condições ambientais dentro das quais as populações podem ser 

mantidas indefinidamente. Através dessas associações eles permitem estimar a 

distribuição espacial do ambiente que é favorável a uma determinada espécie para uma 

determinada área de estudo (Austin et al. 2006) 

O maior desafio da conservação de espécies tem sido a destruição e 

fragmentação florestal (BirdLife International 2004 ), uma vez que as florestas abrigam 

o maior número de espécies de ambientes terrestres, quando comparadas a outros tipos 

de habitat (Begon 2007). A fragmentação ocorre quando uma área contígua é 

transformada em pequenos fragmentos isolados em meio a uma matriz de habitats 

diferentes da original (Wilcove et al. 1986), provocando o efeito de borda (Murcia 

1995, Fahrig 2003). Este efeito é caracterizado pela modificação de parâmetros da 

comunidade como a distribuição e a abundância dos organismos em decorrência da 

fragmentação e é considerado um dos mais importantes estruturadores de comunidades 

em florestas tropicais primárias e secundárias (Murcia 1995, Banks-Leite et al. 2010). 
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Para algumas aves, bordas podem ser consideradas “armadilhas ecológicas”, pois 

podem apresentar mais locais para construção de ninhos ao mesmo tempo em que têm 

taxas de predação mais altas devido à maior ocorrênica de predadores, além de 

influenciar no sucesso de acasalamentos (Gates e Gysel 1978, Bayne e Hobson, 2001, 

De Santo et. al. 2002).  

O tipo de matriz é muito importante para determinar a ocorrência de certas 

espécies em fragmentos pequenos (Antogiovanni e Metzger 2005). A similaridade 

estrutural entre o habitat dos fragmentos e a matriz influencia a capacidade de cada 

espécie se locomover entre os fragmentos. Quanto mais similar, mais permeável ela 

será às espécies originais, funcionando como um filtro seletivo para a dispersão dos 

indivíduos (Pires et al. 2006). Neste contexto, corredores podem ser particularmente 

importantes para espécies com baixa capacidade de se mover pela matriz, 

especialmente para espécies com média e alta sensibilidade às alterações antrópicas, 

como insetívoros de sub-bosque e insetívoros de troncos e galhos (Matersen 2008). 

A conectividade entre populações desempenha um papel importante na 

manutenção da variabilidade genética, principalmente em populações isoladas 

(Frankham et al. 2002). Nestas populações o acúmulo de mutações deletérias, a 

consangüinidade, a redução na fertilidade e o aumento na mortalidade de embriões 

contribuem para a redução da aptidão média dos indivíduos, causando o chamado efeito 

“gargalo de garrafa” (Keller e Waller 2002, Primack e Rodrigues 2002, Frankham 

2005). 

Um dos biomas mais ameaçados é a Mata Atlântica brasileira, conhecida 

mundialmente pela sua mega-biodiversidade, elevado número de espécies endêmicas e 

ameaçadas de extinção (Myers et al. 2000) e elevado grau de destruição (Laurance 

2009; Ribeiro et al. 2009). A taxa de perda anual na Mata atlântica é de, 

aproximadamente, 0,25% ou 350 km2 (Fundação SOS Mata Atlântica 2008). Oitenta 

por cento dos fragmentos remanescentes da Mata Atlântica são minúsculos (abaixo de 

0,5 km2), a maioria está isolada e apenas 1% da floresta original está atualmente 

protegida como reservas (Laurance 2009, Ribeiro et al. 2009). O bioma cobre cerca de 

46% do estado de Minas Gerais e, nos últimos três anos, o estado perdeu 32.728 ha. No 

estado da Bahia, a Mata Atlântica cobre 33% de seu território e, nos últimos três anos, 

sofreu uma perda de 24.148 ha (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE 2008). 

Os efeitos da fragmentação florestal, tanto na Mata Atlântica brasileira quanto 

em outros biomas, têm sido documentados por vários autores em grupos de borboletas 
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(Brown e Hutchings 1997, Ries e Sisk 2010), besouros (Davies et al. 2000) répteis 

(Dodd 1990, Bell et al. 2006), anuros (Tocher et al. 1997, Bell et al. 2006, Metzger et 

al. 2009), pequenos mamíferos (Pardini et al. 2005, Vieira et al. 2009, Metzger et al. 

2009), morcegos (Faria 2002), além de aves (Trzcinski et.al. 1999, Rosenberg et al. 

1999, Anjos 2001, Ribon et al. 2003, Vergara e Simonetti 2004, Antogiovanni e 

Metzger 2005, Uezu et al. 2005). 

Embora alguns grupos de aves mostrem respostas semelhantes ao efeito da 

fragmentação (Uezu et al. 2005), os efeitos desta podem ser diferentes para cada 

espécie (Trzcinski et al. 1999, Rosenberg et al. 1999, Anjos 2001, Vergara e Simonetti 

2004, Antogiovanni e Metzger 2005, Uezu et al. 2005). Em aves da Mata Atlântica, a 

sensibilidade à fragmentação varia do centro para a periferia da distribuição geográfica 

das espécies (Anjos 2006). 

Aves insetívoras de sub-bosque são especialmente vulneráveis à fragmentação 

florestal, ao efeito de borda e distúrbios relacionados (Stouffer e Bierregaard 1995; 

Stratford e Stouffer 1999; Sigel et al. 2004, Cofre et al. 2007). A dispersão limitada de 

certas espécies contribui para esta vulnerabilidade (Develey e Stouffer 2001; Castellon 

e Sieving 2006; Vergara e Simonetti 2003, Ribon 2003), em especial espécies da 

família Rhinocryptidae (Sieving 1996, Sieving et al. 1999, De Santo et al. 2002, 

Vergara e Simonetti 2003, Willson 2004, Castellón e Sieving 2006, Cofre et al. 2007, 

Willson e Pendleton 2008, Vergara e Armesto 2009). 

A família Rhinocryptidae é um pequeno grupo de aves neotropicais, com a 

maioria das espécies ocorrendo no sudeste da América do Sul, fortemente associadas a 

sub-bosques florestais densos, sombreados e úmidos (Ridgely e Tudor 1994, Sick 1997, 

Reid et al.2004). No Brasil é representada pelos gêneros Liosceles, Psilorhamphus, 

Scytalopus, Eleoscytalopus e Merulaxis restritos, em sua maioria, às regiões serranas do 

sudeste do Brasil. Possuem hábitos terrícolas e alimentam-se de pequenos invertebrados 

como insetos, aranhas, moluscos, etc. (Sick 1997). Este grupo é composto por espécies 

de distribuição restrita, particularmente sensíveis à fragmentação florestal, 

apresentando baixa abundância em fragmentos pequenos e aversão à áreas com pouca 

cobertura vegetal e campos abertos (Sieving et al. 2000, Vergara e Simonetti 2003, 

Castellon e Sieving  2006). São residentes, territorialistas e seus ninhos são crípticos e 

difíceis de serem encontrados (De Santo et al. 2002). 

O grupo mais estudado desta família é o gênero Scytalopus, que contém cerca 

de trinta e oito espécies distribuídas em toda América Latina (Remsen et al. 2011). São 
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pássaros pequenos, de coloração cinza escura e que se caracterizam por voarem pouco e 

a curtas distâncias (Ridgely e Tudor 1994, Mata 2005). Estas espécies habitam o sub-

bosque de florestas úmidas nos Andes, América Central e Brasil. As espécies 

brasileiras distribuem-se principalmente na região sul e sudeste, habitando a Mata 

Atlântica e as florestas de galeria do Planalto Central (Ridgely e Tudor 1994, Sick 

1997). Até o presente momento existem cinco espécies descritas de Scytalopus no 

Brasil, sendo que uma (S. iraiensis) é considerada globalmente ameaçadas de extinção 

e uma segunda recebe o status de quase ameaçada (S. novacapitallis) (Mata 2005). Seus 

ninhos são descritos como estruturas globulares ou em formato de taça, compostos de 

capim, musgos ou raízes. Usualmente localizados entre raízes ou em cavidades do 

próprio solo (Skutch 1972, Stiles 1979, Rosenberg 1986, Sick 1997, Greeney e Gelis 

2005, Greeney et al. 2005). 

O gênero Merulaxis (Lesson 1830), pertencente à família Rhinocryptidae, foi 

criado com apenas duas espécies, Merulaxis ater e M. rutilus (Lesson 1830). 

Posteriormente verificou-se que os espécimes analisados eram ambos de M. ater (Berla 

1957). Através da análise de espécimes do Museu Nacional do Rio de Janeiro foi 

descrita M. a. rinolopha. Esta subespécie diferia de M. ater ater pelo comprimento da 

asa e da cauda (Berla 1957). No entanto, através de exemplares de Merulaxis 

colecionados em museus provenientes da região de Salvador no estado da Bahia, entre 

1831 e 1838 e outro, proveniente da região de Ilhéus também na Bahia, em 1945, 

percebeu-se que um dos exemplares correspondia a uma espécie distinta de M. ater. A 

nova espécie foi denominada Merulaxis stresemanni (entufado-baiano) (Sick 1997). 

O macho de Merulaxis ater possui 17 cm e 37,2 g e a fêmea 33 g. Ambos 

possuem penas frontais alongadas, a cauda longa e larga e tarsos fortes. Machos 

possuem a plumagem negra-plúmbea com o uropígio e abdômem pardacento, a fêmea é 

parda com as partes inferiores acaneladas (Sick, 1997). Apresenta distribuição restrita 

às florestas ombrófilas, em matas do sudeste do Brasil, abrangendo desde o sul da 

Bahia até ao sul de Santa Catarina (Birdife International, 2004). Esta espécie foi 

considerada quase ameaçada de extinção devido à perda de habitat, principalmente em 

áreas de planícies (Birdilife International 2004). A construção de um ninho desta 

espécie só foi observada em 2007, no Rio de Janeiro. Essa escassez de infomações 

deve-se, em parte, ao seu comportamento furtivo e micro-hábitat denso, que dificultam 

sua observação (Thorns e Bernardo 2009). 
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Merulaxis stresemanni difere de M. ater por ser maior e possuir bico, tarsos, 

dedos e unhas mais grossos, medindo 20,7 cm (Sick 1997). A fêmea possui a parte 

dorsal marrom-escuro com tonalidades pretas. As costas e as margens das rêmiges são 

levemente tingidas de ferrugem. A parte interna das rêmiges e da cauda são marrons 

levemente mais claro que o dorso. Loros, parte inferior do pescoço e peito são de 

intensa cor ferrugem. Nos lados do pescoço essa cor passa sucessivamente para o 

marrom-escuro das partes superiores (anexo, foto 8). O macho não apresenta a cor 

ferrugem como a fêmea. A parte anterior do corpo é de tonalidade cinza azulada escura. 

A parte posterior, incluindo flancos e abaixo da cauda é de tonalidade marrom-oliváceo 

(anexo, foto 7). Tanto o macho quanto a fêmea possuem um pequeno topete de penas 

eriçadas na base superior do bico (Sick, 1997).  

M. stresemanni é endêmico da Mata Atlântica, ocorrendo pontualmente no leste 

da Bahia, ao sul de Salvador, e no extremo nordeste de Minas Gerais. Era a única 

espécie de sua família totalmente desconhecida na natureza e “já caminhava para a 

condição de ser considerada extinta antes mesmo de ser realmente conhecida e de ter a 

sua validade contestada” quando, em 1995, foi registrado e gravado na fazenda Jueirana 

(Una-Bahia). Apenas um indivíduo macho foi observado e, embora outras tentativas de 

observação da espécie no mesmo local e imediações tenham sido feitas, não ocorreram 

mais registros (Baudet 2001). Espécie rara e endêmica, o entufado-baiano encontra-se 

ameaçado de extinção na categoria “criticamente em perigo” (CR) (Fundação 

Biodiversitas 2009, IUCN 2009). Ainda na década de 60, Helmut Sick, percebeu que o 

entufado-baiano já poderia estar severamente ameaçado devido à devastação de matas 

mais espessas do sul da Bahia (Sick 1997). 

Em 2004, uma pequena população de M. stresemanni foi registrada no Vale do 

Jequitinhonha, durante um inventário da fauna da região mediado pelo Ministério do 

Meio Ambiente através do Programa Nacional de Biodiversidade-PROBIO (Ribon et 

al. 2005). O fragmento florestal onde ocorreu redescoberta de M. stresemanni está 

inserido na zona de florestas úmidas do Vale do Jequitinhonha, constituindo-se em um 

importante remanescente de Mata Atlântica (CI et al. 2000), considerada uma região de 

"Extrema Importância Biológica" devido à presença de várias espécies raras e 

ameaçadas na região (Drummond et al. 2005). Entretanto, poucos estudos foram 

conduzidos na região (Rylands et al. 1998, Melo et al. 2002, Moura 2003, Melo 2004).  

O entufado-baiano requer prioridade de conservação devido ao seu endemismo, 

ao grau de ameaça, à minúscula população confirmada até agora e à contínua 
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degradação e destruição de seu habitat. Sendo assim, o objetivo principal deste trabalho 

é contribuir para a conservação de Merulaxis stresemanni através do estudo da sua 

história natural, distribuição, tamanho populacional e definição do tamanho territorial 

da espécie. 

 

2. Material e Métodos 

2.1 Área de estudo  

A principal área de estudo foi a Mata da Balbina (antiga Faz. Sossego do 

Arrebol) (extremos norte-sul: 24 L 0337028,61/ UTM 8252770S-24 L 0337854,83/ 

UTM 8251307,00), onde a espécie foi redescoberta em 2004 (Ribon et al. 2005). Esta 

área localiza-se no Vale do Jequitinhonha, na divisa dos estados de Minas Gerais 

(municípios de Bandeira e Jordânia) e Bahia (município de Macarani), inserida em um 

fragmento florestal de 3000 ha. Pequena porção deste fragmento, 585, 86 ha foi 

adquirida pela Fundação Biodiversitas, em parceria com a American Bird Conservancy 

e convertida em Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), recebendo o nome 

de RPPN Mata do Passarinho (Bird Conservation 2005). O restante do bloco florestal 

se constitui em várias fazendas com porções de Mata primária e secundária. A porção 

deste fragmento florestal mais próximo ao município de Jordânia é popularmente 

conhecida como Mata do Lodo (Figuras 1 e 2).  

A topografia desta região é acentuada, com escarpas inclinadas e a principal 

formação vegetal é a Floresta Ombrófila Densa, com porções relativamente intactas e 

outras apresentando alta interferência antrópica, principalmente devido à intensa 

extração ilegal de madeira e incêndios florestais recentes (anexo, fotos 2 e 3). Esta área 

compreende um dos últimos fragmentos de floresta conservada no nordeste de Minas 

Gerais e o sul da Bahia, abrigando um grande número de mamíferos e aves ameaçadas 

(Machado et al. 2005, Ribon et al. 2005). 

O clima da região é quente e úmido. A média anual de precipitação dos últimos 

trinta e um anos é de 22,5 mm (INMET 2010). Durante o período de amostragem do 

entufado-baiano as chuvas ocorreram praticamente todos os meses do ano, sendo que 

outubro, novembro e parte de dezembro foram os mais secos (obs. pessoal). A altitude 

local varia de 400 a 950 metros (obs. pessoal).  

Além do fragmento florestal entre Bandeira e Macarani outras seis áreas foram 

amostradas (Tabela 1 e Figura 3). 
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Figura 1 Localização do fragmento florestal entre os municípios de Bandeira-MG, Jordânia-MG e Macarani-

BA. (http://www. ibge.gov.br/home/geociencias/cartogramas/mesorregiao.html). O mapa um é baseado nas 

subdivisões de messorregiões segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE 2010). Estas 

subdivisões congregam diversos municípios de uma área geográfica com similaridades econômicas e sociais.  
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Figura 2 Localização da RPPN Mata do Passarinho no fragmento florestal entre Bandeira-MG, Jordânia-MG e 
Macarani-BA.  
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Tabela 1: Localização e principais caraterísticas das áreas amostradas no extremo nordeste de Minas Gerais e sudeste da Bahia. 
 

Legenda: RPPN = Reserva Particular do Patrimônio Natural -REBIO= Reserva Biológica/FP= floresta primária-/ FS= Floresta Secundária/FODSM= Floresta Ombrófila Densa Submontana- 
FESBM= Floresta Estacional Semidecidual Baixomontana-/FUP= Floresta úmida de planície (Mata Atlântica de Tabuleiro) (Oliveira-Filho e Fontes 2000). 

Local Município/ 
Estado 

Coordenadas 
 

Tamanho 
(ha) 

Pontos 
amostrados 

(n) 

Período de 
amostragem 

Vegetação Altitude 
(m) 

Aspecto geral 
da vegetação 

Rebio Uma Uma-BA 24 L 0493588/ 
UTM 8320090 

 

7.022 30 16/06 a 19/06/2010 FODSM < 100 FP + FS 

Fazenda Jueirana Uma-BA 
24 L 0484566/ 
UTM 8319743 

 
+/- 200 35 20/06 a 23/06/2010 FODSM <150 FP + FS 

RPPN Serra Bonita 

 

Camacan-BA 
24 L 0439242/ 
UTM 8298109 7.500 25 17/05 a 20/05/2010 FODSM 200-950 FS. 

RPPN 
Estação Veracel Porto Seguro-BA 

24 K 0486394/ 
UTM 8194359 6.069 36 19/04 a 23/04/2010 FUP 

 

< 100 FP + FS . 

RebioMata Escura Jequitinhonha- MG 
24 K 0285585/ 
UTM 8192619 51.000 26 05/10 a 08/10/2009 

 

16/03 a 19/03/2010 

FESBM 700-1020 FP + FS 

Fazenda Limoeiro Almenara- MG 
24 K 0301255/ 
UTM8223883 400 25 09/12/ a 

12/12/2009 
FESSM/ 

FODSM 

 

400 – 880 FP+FS 

RPPN Mata do 
Passarinho 

 

Bandeira-MG 24 L 0337513/ 
UTM 8251675 

600 115 25/08/09 
a30/06/2010 

FODSM/FESM 400-950 FP + FS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3 Locais de amostragem do entufado-baiano, incluindo áreas no extremo nordeste de Minas 
Gerais e sudeste da Bahia. 
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As amostragens ocorreram no período de 24 de agosto de 2009 a 30 de junho de 2010. Ao 

todo, foram amostrados 292 pontos, sendo 115 no fragmento de Bandeira / Macarani. A distância 

entre os pontos de amostragem foi de 200m. Procurou-se cobrir o máximo possível de todas as 

áreas de amostragem, sendo estas buscas direcionadas, incluindo principalmente locais contendo 

grotas e vegetação mais densa. No entanto, áreas mais planas e com vegetação menos densa foram 

também amostradas. 

Grande esforço amostral foi dedicado a fragmento de Bandeira/Macarani, no entanto, a 

porção final, localizada no município de Jordânia, não foi inteiramente amostrada devido à 

dificuldade de acesso. 

Cada área foi amostrada em meses diferentes do ano. Apenas o fragmento principal foi 

amostrado durante todo o período da pesquisa devido à coleta de dados comportamentais e 

delimitação territorial. 

 

2.2 Censo populacional  

Foram amostrados 292 pontos, a maioria foram feitos no interior dos fragmentos, e para a 

enumeração dos indivíduos usou-se a contagem por pontos com auxílio de playback (Bibby et al. 

1997). Em cada ponto emitiu-se playback de vozes de macho e fêmea, distando 200 metros entre si. 

Para cada ponto repetiu-se playbacks por sete vezes. Cada canto ou chamado obtidos em resposta 

aos playbacks foram considerados como um indivíduo. 

O deslocamento entre os pontos de emissão dos playbacks foi feito rapidamente na tentativa 

de minimizar as chances de se amostrar o mesmo indivíduo duas vezes. Esse cuidado foi 

fundamental porque neste estudo não foi usado nenhum tipo de marcação nos indivíduos.  

 

2.3 Microhábitat  

Indivíduos de Merulaxis stresemanni foram preliminarmente observados na Mata da 

Balbina, sempre em locais com cipós, bambus nativos, palmitos (Euterpes edulis e outras 

Palmaceae), folhas grandes e secas na serrapilheira, tanto de embaúba (Cecropia spp.) como de 

outras espécies com folhas pentâmeras grandes e grandes troncos podres caídos. Sendo assim 

suspeitou-se que elementos fossem importantes componentes do micro-habitat da espécie e 

procedeu-se à sua quantificação para se tentar verificar a preferência de M. stresemanni pelos 

mesmos. 
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A medição foi feita nos 292 pontos amostrados, utilizando-se um quadro de alumínio de 50 

x 50 cm, com uma grade de barbante totalizando 25 quadrados cobrindo uma área de 2,5 m2 

(Cerqueira e Freitas 1999). O quadro foi usado à altura dos olhos, com os braços estendidos, 

contando-se quantos quadrados eram preenchidos por cada uma das variáveis acima. Em cada 

ponto, foram medidas as porcentagens de cobertura de cipós, bambus e palmitos preenchendo a 

superfície do quadro, na direção dos quatro pontos cardeais, tomados com bússola. A porcentagem 

de cada variável em um ponto foi obtida utilizando-se a média das quatro medidas feitas nos quatro 

pontos cardeais. As variáveis “folhas grandes secas” e “troncos podres” foram avaliadas quanto à 

sua presença. 

 

2.4 Mapeamento do território 

Para delimitação territorial usou-se o mapeamento por playback (Falls 1981), de dezembro a 

março de 2010, na Mata da Balbina. Playbacks de canto de macho e fêmea foram usados, sendo 

emitidos a cada 200 m. Todas as gravações usadas como playback foram gravadas na Mata da 

Balbina. As aves respondem ao playback aparentemente para avisar a um intruso que a área já se 

encontra ocupada, uma vez que o canto é um display de ameaça (Falls 1981). O uso da técnica de 

playback é vantajoso porque aumenta o número de observações possíveis, potencializando a 

eficiência da amostragem de espécies raras, inconspícuas e esquivas (Marion et al.1981, Johnson 

1980). Nesta técnica, a qualidade e a origem das gravações são importantes. Devido à variações de 

raça e dialetos o uso de playbacks de gravações locais são mais eficientes (Johnson 1981). 

Apesar da eficiência deste método, ele pode não ser vantajoso se usado 

indiscriminadamente. Por exemplo, em períodos reprodutivos, visitas repetitivas todas as manhãs 

podem alterar delimitações de um território porque o indivíduo pode entender que possui um 

vizinho (Johnson et al. 1981). Devido principalmente ao tamanho populacional e a falta de 

conhecimento sobre o comportamento da espécie evitou-se o uso de playbacks em um mesmo local 

em dias consecutivos.  

Após a primeira resposta em cada ponto, o gravador era levado em outras direções para 

verificar se o indivíduo o seguia, respondendo ao playback, até o limite de seu território. Assim, o 

gravador foi movido em zigue-zague dentro e fora do suposto território, marcando-se no GPS as 

coordenadas dos pontos onde a ave acompanhou o playback. Quando a ave parava de responder ao 

playback considerou-se que o local do seu último registro correspondia ao limite do seu território. 
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Os pontos de vocalização dos indivíduos foram determinados e registrados com auxílio de GPS 

(Garmin e-trex Vista HCx), para se calcular a área utilizada por um indivíduo. 

A união dos pontos extremos em que cada indivíduo foi localizado considerou-se como o 

limite de cada território, de acordo com a técnica do Mínimo Polígono Convexo, que consiste em 

unir os pontos de registros mais externos, traçando o menor polígono sem admitir concavidades 

(Odum 1955). 

Assim, todo o espaço defendido por cada indivíduo foi considerado seu território. Quando 

dois ou mais indivíduos eram detectados em áreas vizinhas, estabeleceu-se então que a distância 

média entre os dois era o limite territorial. Os pontos extremos de cada território foram plotados em 

uma imagem de satélite da área e a área do maior polígono foi calculada utilizando-se o programa 

ArcGis versão 9.2. 

 

2.5 Comportamento 

Os dados comportamentais de M. stresemanni foram coletados na Mata da Balbina ao longo 

de 26 h de amostragem em que foi possível ter contato visual com algum indivíduo. Deste total, 20 

horas foram de observação de fêmeas e seis horas foram utilizadas na observação do único macho 

registrado (Tabela 2). Para a descrição do comportamento previu-se a utilização do método de 

“scan” (Altmann 1974), que consiste em amostrar, em um dado intervalo de tempo, todas as 

atividades do indivíduo. No entanto, este método foi descartado por se mostrar inadequado para M. 

stresemanni devido à grande dificuldade em se poder observá-lo durante intervalos de tempo 

regulares, mesmo quando próximo do observador. Dados de sua conduta comportamental foram 

então coletados ad libitum, durante os breves momentos de sua visualização, geralmente após o uso 

de playback. Devido ao seu comportamento arredio e habitat denso e escuro, em muitos momentos 

foi necessário o uso constante de playback para não se perder de vista o indivíduo objeto de 

observação. Desse modo, na medida do possível, o comportamento das aves foi observado, 

anotando-se todas as condutas comportamentais, o tempo de observação, a coordenada do local, a 

hora, o sexo e o número de indivíduos (Tabela 2). As categorias comportamentais foram baseadas 

em padrões já descritos e classificados funcionalmente como: Manutenção, Locomoção, 

Alimentação e Vocalização (Remsen e Robson 1990). 
 

2.6. Sonogramas dos cantos de macho e fêmea 
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A partir da vocalização de três indivíduos fêmeas e apenas um indivíduo macho foram 

gerados sonogramas dos cantos através do programa Raven Lite 1.0 (Charif et al. 2006). 

Para analisar as diferenças na vocalização entre os sexos, mediu-se para cada canto (n=3) o 

número de notas, a frequência (em kHZ) das notas e a duração e o intervalo entre as notas. 
 

Tabela 2. Pontos e o tempo de observação do comportamento de indivíduos encontrados.  

Data Local Horário Coordenada (UTM) Nº de 
indivíduos 

Sexo  Tempo de 
observação 

(minutos) 
25/08/09 Balbina 9:30 24L0337839/ 

8251673 

1 Fêmea 5 

25/08/09 Balbina 9:55 24 L 033786/ 

98251643 

1 Fêmea 3 

29/08/09 Lodo 9:40 24 L 0337536/  

8255497 

1 Fêmea 10 

26/10/09 Balbina 9:50 24 L 0337434/ 

8251782 

1 Fêmea 80 

15/11/09 Balbina 5:30 24 L 0337513/ 

8251675 

1 Fêmea 30 

17/11/09 Balbina 7:40 24 L 0337575 / 

8251725 

1 Fêmea 5 

27/11/09 Balbina 10:27 24 L 0337611 

/8251731 

1 Fêmea 120 

28/11/09 Balbina 7:26 24 |L 0337869/ 

8251643 

1 Fêmea 70 

28/11/09 Balbina 10:50 24 L 0337500/ 
8251807 

1 Fêmea 5 

11/03/10 Balbina 7:55 24 L 0337378/ 
8252239 

1 Fêmea 25 

29/05/10 Balbina 8:20 24 L 0337523 / 

8252108 

1 Fêmea 120 

01/06/10 Balbina 9:25 24 L 0337710/ 

8252206 

1 Fêmea 60 

01/06/10 Balbina 12:00 24 L 0337466/ 

8251859 

1 Macho 110 

28/06/10 Balbina 8:40 24 L 0337459/ 

8252016 

1 Macho 120 

30/06/10 Balbina 10:35 24 L 0337475/ 

8251836 

1  Macho 115 
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2. 7 Análise Estatística 

Foram analisadas sete variáveis que poderiam influenciar a presença da espécie em um 

micro-habitat: altitude, cipó, troncos podres, folhas grandes na serrapilheira, palmito e bambu. Estas 

variáveis foram quantificadas em todos os pontos de amostragem do entufado-baiano.  

Para analisar a relação existente entre estas variáveis e a presença do entufado-baiano nos 

pontos de amostragem usou-se a regressão logística em modelos gerais linearizados (GLM) com 

correção binomial das variáves através da plataforma R (R Development Core Team 2010). 

 

2.8. Modelagem de distribuição potencial de Merulaxis stresemanni 

Para a elaboração do modelo de distribuição foram utilizadas coordenadas geográficas de 

pontos de registros históricos da espécie (Berla 1957, Paynter e Traylor 1991, Sick 1997, Baudet 

2001) e do registro mais atual, em 2004 (Ribon et al. 2005) (Figura 4). Apesar de registros hstóricos 

na região de Salvador e Belmonte, estas localidades não foram usadas nesta modelagem devido à 

incerteza dos locais de coletas. Além disto, estas duas áreas encontram-se atualmente muito 

fragmentadas, impossibilitando compreender onde a espécie foi registrada.   

As variáveis abióticas usadas na geração do modelo foram: precipitação anual, sazonalidade 

da temperatura (coeficiente de variação), precipitação no trimestre mais úmido, precipitação no 

trimestre mais quente, precipitação no trimestre mais frio, temperatura máxima do mês mais quente, 

modelo digital de elevação do terreno (altitude), inclinação do terreno (declividade) e tipo de 

vegetação. Todas estas variáveis abióticas utilizadas foram obtidas no banco de dados bioclimáticos 

do Worldclim (www.worldclim.org). Para o cálculo de distribuição potencial o algoritmo utilizado 

foi o MAXENT, com o auxílio do software homônimo (Phillips et al. 2006). Este algorítmo utiliza 

uma grande amostragem de pontos disponíveis da área de estudo, contrapondo-os com os dados de 

presença da espécie. 

 Posteriormente, o modelo obtido foi importado para o sistema de informação geográfica, 

usando-se a plataforma SIG para a construção do mapa de distribuição potencial.  
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Figura 4: Localidades de ocorrência de M. stresemanni no fragmento principal deste estudo 
(RPPN Mata do Passarinho- extremo nordeste de Minas Gerais) e outros pontos de ocorrência 
registrados na literatura: Ilhéus e Una- sudeste da Bahia, usados para a modelagem de habitat 
potencial de Merulaxis stresemanni. 

3. Resultados 
Durante todo o período de estudo, M. stresemanni foi registrado em apenas dois locais do 

fragmento florestal Bandeira-Macarani: na Mata da Balbina/RPPN Mata do Passarinho e na Mata 

do Lodo (Figura 5). Foram registrados de quatro a seis indivíduos, destes, apenas um macho foi 

registrado (razão sexual: 5:1).  

Apesar de seu registro no município de Una-BA em 1995 (Baudet 2001), o entufado-baiano, 

não foi registrado na fazenda Jueirana e nem na REBIO Una durante esta pesquisa. 

 

Bandeira-MG Ilhéus-BA 

Una-BA 



 26

 
Figura 5 Pontos de ocorrência de M. stresemanni na RPPN Mata do Passarinho e na mata do Lodo, município de 
Bandeira Jordânia, Minas Gerais, e Macarani, Bahia. 
 

As áreas de registro histórico do entufado-baiano e coleta de exemplares, Ilhéus, Belmonte e 

Salvador, entre 1831 a 1838 e em 1945, encontram-se altamente antropizadas. Este fato somado à 

incerteza das localidades de coleta de indivíduos (Berla 1957, Sick 1997, Paynter e Traylor 1991, 

Peters 2004), dificultou, em parte, as amostragens nesta pesquisa.  

Esta carência de informações sobre os locais exatos de coletas e o fato de essas localidades 

apresentarem pouquíssimos remanecentes de mata, principalmente Salvador, dificulta a 

compreensão da distribuição desta espécie. No entanto, principalmente através de parcas 

informações sobre os exemplares colecionados em museus (Museu Nacional do Rio de Janeiro, 

Museu de Zoologia de Berlim e o Museu Seckenberg em Frankfurt (Berla 1957, Paynter e Traylor 

 

Mata do Lodo
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1991, Sick 1997, Baudet 2001), e, apesar da imprecisão das localidades, foi possível montar em um 

mapa pontos históricos de registros do entufado-baiano (Figura 6).  

Esta distribuição histórica aponta áreas de Mata Atlântica Ombrófila Densa, apresentando 

relevo ondulado e altitudes inferiores a 200m. A região do município de Una apresenta 

características semelhantes. No entanto, o registro atual ocorreu em altitudes acima de 600 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Mapa das localidades de registros históricos de M. stresemanni.  

 

A partir de registros históricos e atuais do entufado-baiano e a associação entre variáveis 

ambientais e topográficas foi gerado o mapa da distribuição potencial de M. stresemanni, indicando 

as regiões de maior adequabilidade ambiental para a presença da espécie (Figura 7). As variáveis 

ambientais e topográficas que mais contribuíram para esta modelagem foram precipitação anual, 

sazonalidade da temperatura (coeficiente de variação), precipitação no trimestre mais úmido, 

precipitação no trimestre mais quente, precipitação no trimestre mais frio, temperatura máxima do 
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mês mais quente, modelo digital de elevação do terreno (altitude), inclinação do terreno 

(declividade) e tipo de vegetação. No entanto, a variável “precipitação anual” foi a que mais 

importante na a geração do modelo, por apresentar maior variação. 

 

 

 
Figura 7: Mapa da distribuição potencial de M. stresemanni com a barra colorida em escala crescente  
indicando as regiões com maior adequabilidade ambiental para a existência da espécie.  

 

Comportamento e Seleção de habitat  

No fragmento principal deste estudo, que inclui a RPPN Mata do Passarinho, a espécie foi 

registrada até o presente momento principalmente em “grotas” em locais de altitudes variando de 

600 a 930 m, com sub-bosque úmido e sombreado (n=23), apresentando troncos largos e podres 

(n=20), serrapilheira espessa, com abundância de folhas grandes e presença de cipó (n=17). A 

serrapilheira nos locais onde a espécie foi encontrada era formada por folhas palmadas, grandes e 
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semi-enroladas, de Cecropia spp. e a outras espécies de árvores com o formato da folha e tamanho 

muito semelhantes àquelas.  

Os indivíduos reviram as folhas grandes na serrapilheira à procura de insetos, sendo 

registradas fêmeas se alimentando de coleópteros n=1, (cerca de 2 cm de comprimento) e 

lepidópteros (n=1, cerca de 2,5 cm de comprimento).  

Tanto macho quanto fêmea foram observados (n=1) atravessando pequeno trecho de área 

aberta, uma trilha de cerca de um metro de largura e árvores com copas fechadas. Este 

comportamento ocorreu em resposta ao playback.  

Em todo o período de observações de seu comportamento o entufado-baiano apresentou os 

mesmos modos de forrageamento (caminhando rapidamente sobre a serrapilheira e revirando as 

folhas do chão, pesquisando embaixo de troncos e buracos formados pela deposição de folhas e 

gravetos). O entufado-baiano apresentou também sempre as mesmas manobras de ataque à presas 

(investidas diretas), de locomoção (caminhando ou pulando), usando sempre o mesmo estrato, 

forrageando diretamente sobre o chão. O tipo de locomoção mais observado foi caminhar (n=10). 

Os indivíduos foram vistos se locomovendo por pulos quando estavam atacando presas (n=3). 

Em 100% das vezes que foi visto forrageando (n=10), a espécie forrageava diretamente 

sobre o chão. Nunca foi registrada sobre arbustos. A altura máxima registrada foi de 80 cm acima 

do chão, quando subia nos galhos secos para cantar em resposta ao playback. 

O entufado-baiano possui comportamento solitário e arisco e não foi registrado em bandos 

mono-específicos ou mistos. No dia 12/11/09 uma fêmea foi observada muito próxima à bando de 

aves de sub-bosque seguindo formigas de correição, por cerca de seis minutos, não se agregando a 

este bando. Em outro momento, outro indivíduo respondeu ao playback próximo a um bando misto, 

porém não foi observado acompanhando-o. 

Em 30 de junho de 2010, uma fêmea foi observada forrageando sozinha a cerca de menos de 

100 metros de um local onde um macho também forrageava sozinho. No entanto, ambos foram 

vistos em horários diferentes, a fêmea às 08h15min e o macho, às 09h15min.  

Desde agosto de 2009 apenas fêmeas responderam a playbacks, sendo também visualizadas. 

No entanto, em 01 de junho de 2010 um macho respondeu ao playback pela primeira vez. Este 

indivíduo foi registrado no mesmo local onde uma fêmea foi também observada por diversas vezes. 

Fêmeas responderam ao playback em, praticamente, todos os meses de procura (final de 

agosto/2009 a junho/2010), principalmente no período de outubro a março, com esforços de 
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Vocalização de M. stresemanni  x meses de amostragem
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amostragem equivalentes entre os meses de observação (mínimo 15 dias) (Figura 8). É válido 

ressaltar que em dezembro menos amostragens foram realizadas. 

Durante os dez meses de amostragem obteve-se vinte respostas ao playback e ouviu-se canto 

espontâneo apenas por três vezes. Os cantos espontâneos se deram em dias chuvosos ou muito 

úmidos. Porém, não ocorreram registros de casais e nenhuma atividade reprodutiva foi registrada 

durante a pesquisa. Um macho da espécie só foi observado após nove meses de estudo. No entanto, 

um registro avulso ocorreu em dezembro de 2010 quando foi observado um casal pareado na Mata 

da Balbina (observação de Alexandre Enout e Ciro Albano). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 8. Respostas de M. stresemanni ao playback durante o período de amostragem.  

 

As condutas comportamentais de Merulaxis stresemanni consistiram em nove atos visuais e 

quatro sonoros: 

Manutenção 

Apenas uma conduta comportamental foi registrada nesta categoria:  

Descanso - A ave pousada sobre um galho seco na posição vertical, a menos de 80 cm do 

chão, descansa com a cabeça voltada para trás, escondida sob as penas do pescoço, por cerca de 30 

segundos. 

Locomoção  

Apenas quatro condutas comportamentais foram registradas nesta categoria: Vôo, Pulo, 

Caminhar e Escalar. 

Vôo - A ave voa a menos de um metro do chão, atravessando pequeno trecho de área aberta 

(cerca de um metro) em resposta ao playback realizado do outro lado da trilha. 
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Pulo - A ave locomove-se por pulos curtos a partir de galhos secos (a poucos centimetros do 

chão) para o chão ou através da serrapilheira densa, principalmente quando está atacando presas.  

Caminhar - Caminha de forma silenciosa sobre a serrapilheira, sempre revirando folhas 

secas, adentrando locais formados pela deposição de galhos, folhas secas e troncos. Este tipo de 

locomoção foi a mais observada.  

Escalar - A ave escala com facilidade as áreas em declive, forrageando embaixo dos locais 

formados pelos galhos, folhas secas e troncos úmidos. Sua cauda um pouco longa parece auxiliar no 

equilíbrio nessas escaladas. 

Alimentação  

Quatro condutas comportamentais foram identificadas nesta categoria: Procura Manipulação 

de presas, Bater, Engolir.  

Procura-A espécie procura pelos itens alimentares adentrando locais escuros e úmidos, 

sempre caminhando sobre a serrapilheira, revirando as folhas no chão. 

O entufado-baiano realizou ainda outras duas formas de procura: Arrastar dos dois pés no 

substrato, afastando as folhas secas no chão e investidas com a parte superior do corpo sobre o 

substrato para afastar folhas secas. 

Manipulação de presas - Investidas apenas com o bico sobre uma presa. 

Bater-A ave bate a presa várias vezes no chão para remover as partes duras. 

Comportamento observado em uma fêmea comendo um coleóptero. 

Engolir-uma fêmea foi observada engolindo uma pequena mariposa sem nenhuma 

manipulação da presa. 

Vocalização  

Tanto macho quanto fêmea sobem em galhos secos mais elevados para cantar. Enquanto 

cantam, permanecem parados, com o pescoço elevado e a cauda aberta. Este comportamento foi 

observado nos indivíduos após resposta ao playback. 

Quatro tipos de vocalizações foram identificados entre macho e fêmea; três tipos de cantos e 

um tipo de chamado. 

Para fêmeas foram observados dois tipos de vocalização, além do chamado. Vocalização 

com vários “repiques” no final da sequência (observado nos cantos espontâneos e em resposta ao 

playback) e uma vocalização bem diferente que ocorreu também em resposta ao playback de voz de 

macho, apresentando-se mais grave e mais baixa. Para macho e fêmeas foi identificado um mesmo 

chamado.  
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Para o único indivíduo macho registrado neste estudo identificou-se apenas um tipo de 

canto, além do chamado, o qual é semelhante ao da fêmea. O canto do macho inicia-se com a 

mesma sequência de notas que o da fêmea, apresentando, porém, notas marcadamente descendentes 

no final da sequência (Figura 9). Macho e fêmea são distinguidos pela vocalização (Figura 9). 

 

 

Figura 9 Sonograma de cantos de macho e fêmea de M. stresemanni, respectivamente. 

 

O canto do macho é mais prolongado que o de fêmeas (número médio de notas no canto do 

macho=84 e no canto de fêmeas=77) (Figura 9). Para fêmeas (n=3 vocalizações) a duração das 

notas é de 0,065 s. Para macho(n=3 vocalizações) a duração das notas foi de 0,055. No canto do 

macho o intervalo médio entre as notas foi de 0,15 s e no canto de fêmeas foi de 0,07 s. A maior 

frequência foi conferida para a voz da fêmea, 1.959 KHZ, sendo 1.667 KHZ encontrada para o 

macho. A principal diferença entre os cantos do macho e da fêmea está no final da sequência de 

ambos, em fêmeas, as notas finais são espaçadas, o que não ocorre com a voz do macho. Este 

padrão foi observado em 100% dos cantos de fêmeas (em resposta ao playback e nos cantos 

espontâneos) (Figura 9). 

 

Tamanho do território 

Apenas territórios de fêmeas foram delimitados. Cerca de dez pontos foram usados para 

medir cada território. Totalizando cerca de 15 horas de amostragem entre os três indivíduos. 

A média do território dos indivíduos foi de 3,6 ha (n=3) (Figura 10). 
 

 
Frequência 

Tempo 

Macho

Fêmea 
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Figura 10. Figura de três territórios de M. streseamanni na mata da Balbina, a partir de áreas defendidas  
por três indivíduos usando o método de playback.  

 

Das variáveis analisadas, em todas as áreas deste estudo, apenas cipós (ß=0,03886; p=0, 0006) e 

troncos (ß=2,342; p=0, 02) foram significativos, ou seja, estão relacionadas com a presença da 

espécie nos pontos amostrados. 

As outras variáveis analisadas não foram significativas: serrapilheira com folhas grandes (ß 

=-1.4316; p=0,07), altitude do ponto (ß=0.001717; p=0,6); bambu (ß=-13.2324; p=0,9); palmito 

(ß=-4.279, p = 0,9) e cobertura do dossel (ß=0.04261; p=0,3). 

4. Discussão 
Este trabalho reafirma que M. stresemanni é uma espécie inconspícua, raríssima e ameaçada 

de extinção (International 2004, Fundação Biodiversitas 2009), com população pequena e restrita. A 

única população confirmada desta espécie, além de pequena, encontra-se em uma área altamente 

fragmentada. Nossos resultados reafirmam a condição de categoria criticamente em perigo para a 

espécie (IUCN 2009). 
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Apesar da procura pelo entufado-baiano ter se realizado concomitantemente no bloco 

Balbina-Macarani e nas outras seis áreas, obteve-se resposta positiva apenas no referido bloco 

florestal. Além da raridade da espécie, deve ser considerado que existem períodos de silêncio, 

imobilidade e ausência entre algumas espécies, principalmente para espécies de comportamento 

arisco. Portanto, para analisar a ausência de respostas é preciso considerar as variações 

comportamentais nos diferentes estágios do período reprodutivo, em diferentes horas do dia, em 

diferentes condições do tempo e em diferentes indivíduos dentro de cada espécie (Mayfield 1981). 

O fato de que, nesta pesquisa, M. stresemanni não foi encontrado na fazenda Jueirana (local 

de sua primeira observação na natureza em 1995) (Baudet 2001) e nem na REBIO Una, área 

contígua à esta fazenda, pode estar associado a vários fatores como o tempo de busca (quatro dias 

em cada área), o mês de amostragem (junho-fora do período reprodutivo) (Sick 1997) ou a espécie 

não se encontrar nos locais onde foi procurada. Todos estes fatores são potencializados pela sua 

raridade. É válido ressaltar que a coordenada do local de seu registro em 1995 não foi divulgada 

(Baudet 2001). No entanto, as buscas, tanto nestas duas áreas, quanto nos outros locais ocorreram, 

principalmente, em grotas similares àquelas de registros na RPPN Mata do Passarinho. Logo após o 

registro do entufado-baiano em Una, há quinze anos, novas buscas pela espécie ocorreram no local, 

porém sem sucesso (Baudet 2001). Uma das explicações possíveis para a falta de registros 

subsequentes nesta área é que o indivíduo registrado poderia pertencer a uma população bastante 

pequena que estava a caminho de extinção local. Portanto, considerando-se a raridade da espécie no 

bloco Bandeira-Macarani, mais amotragens precisam ser feitas na região, ao longo do ano,  para que 

esta dúvida seja sanada. 

 

Seleção de habitat 

Na RPPN Mata do Passarinho a espécie foi registrada em ambientes de clareira dentro de 

mata madura, ou seja, em estágio avançado de recuperação, já que esses locais apresentam ambiente 

de sub-bosque mais denso. O macho observado por Baudet em Una, em 1995, apesar de ser apenas 

um único registro, foi também observado em uma clareira, se mantendo somente nas áreas 

sombreadas.  

Os locais de registro da espécie no fragmento florestal Bandeira/Macarani são compostos 

por árvores de espessura fina, evidenciando intensa atividade de retirada da madeira mais madura. 

Foram encontradas, em várias partes da mata, trilhas utilizadas para o arraste dessas madeiras. A 

princípio acreditava-se que o entufado-baiano não atravessava essas trilhas. Este pressuposto é 
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baseado no comportamento de Scytalopus spp., espécies da família Rhinocryptidae altamente 

fotófobas (Ridgely e Tudor 1994, Mata et al. 2005). No entanto, comprovou-se que o entufado-

baiano, apesar de ser uma espécie críptica, atravessa pequenas trilhas, permitindo rápidos momentos 

de sua observação.  

Algumas espécies da família Rhinocryptidae estão associados a sub-bosque com presença de 

bambu (Ridgely e Tudor 1994, Reid et al. 2004). No entanto, este tipo de associação não foi 

observada para o entufado-baiano. A espécie foi observada apenas uma vez em local contendo 

grandes emaranhados desta vegetação, mas sem atividade de forrageio. 

Os dois componentes mais significativos para a presença do entufado-baiano nos pontos 

amostrado, troncos podres e cipó, era esperado. M. stresemanni habita o sub-bosque denso, em 

clareiras, assim como outras espécies da família Rhinocryptidae (Sick 1997, Reid et al. 2004), 

sendo registrado, por diversas vezes, forrageando sob troncos caídos. 

Os resultados encontrados sobre o habitat de M. stresemanni devem ser melhor corroborados 

com um maior número de observações de forrageamento de indivíduos, que pode ser auxiliado pela 

técnica de radiotelemetria. A quantidade do recurso presente nos pontos amostrais deve ser 

quantificada, discriminando quantas vezes o indivíduo foi observado usando tal recurso (Marra e 

Remsen 1997). 

 

Distribuição 

As altitudes de distribuição já registradas para o entufado-baiano, em Una, abaixo de 200m 

de altitude e na Mata do Passarinho, acima de 600 m, são consistentes com a distribuição de outras 

espécies da família. Eleoscytalopus indigoticus, o macuquinho perereca, por exemplo, é encontrado 

em altitudes até 1000m e, em alguns lugares na Serra do Mar, em Santa Catarina e em São Paulo, 

ocorre ao nível do mar (Sick 1997). 

O modelo de distribuição potencial gerado prevê a ocorrência de M. stresemanni 

principalmente nas Florestas Ombrófilas Densas Submontanas e Baixomontanas do extremo 

nordeste de Minas Gerais e sudeste da Bahia. Baseando-se no modelo de distribuição gerado e nas 

observações de campo pôde-se determinar quais seriam as características mais recomendadas para 

fragmentos florestais com potencial de ocorrência do entufado-baiano. A área ideal para ocorrência 

da espécie pode ser definida como “Florestas Ombrófilas Densas Baixomontana e Submontana” 

localizada em Minas Gerais ou na Bahia, situada entre os paralelos 14° e 15º S e os meridianos 38° 
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e 40° O, em áreas de altitudes não superiores a 1000 metros, com relevo ondulado, apresentando 

grotas úmidas com sub-bosque de vegetação densa, contendo cipós e troncos podres. 

 

Terrtorialidade 

O tamanho territorial encontrado para Merulaxis stresemanni está consistente com outras 

medidas encontradas para algumas aves de sub-bosque de outras famílias típicas de sub-bosque 

como Furnariidae, Thamnophilidae e Parulidae na Mata Atlântica, cujas medidas territóriais 

variaram de de 0,8 a 4 ha. (Remsen 2003, Duca et al. 2006) e nos Andes (Kikuchi 2009). O 

tamanho do território é um importante atributo ecológico das populações, pois através dele pode-se 

determinar densidades populacionais (Carpenter 1987). No entanto, a estimativa da densidade 

populacional e o tamanho de territórios de aves tropicais são escassos, principalmente para aves de 

sub-bosque difíceis de ser encontradas (Kattan e Beltran 2002). No Brasil, alguns trabalhos têm 

determinado o tamanho da área de vida ou território usado por espécies de sub-bosque como 

Automolus rufipileatus (Remsen 2003), Basileuterus flaveolus (pula-pula) (Duca e Marini 2005) 

Tamnophilus caerulescens (choca-da-mata), Dysithamnus mentalis (choquinha-lisa) Pyriglena 

leucoptera (papa-taoca-do-sul) (Duca et al. 2006) e Culicivora caudacuta (Sousa e Marini 2007).  

Repetições de medidas territoriais seriam importantes para corroborar o tamanho do 

território de M. stresemanni, uma vez que não foi utilizada a captura e anilhamento de indivíduos e 

o tamanho médio de território calculado para a espécie foi baseado apenas em indivíduos fêmeas. 

Além disto, territórios defendidos após playback são geralmente maiores que aqueles determinados 

pela observação em períodos comparáveis do ano, como em uma mesma estação ou em um mesmo 

dia. Isto reflete a grande eficiência do método do playback e a tendência que as aves possuem em 

defender áreas maiores que aquelas nas quais elas normalmente cantam (Falls 1981, Johnson et al. 

1981).  

Apesar da eficiência da técnica de mapeamento por playback (Falls 1981), o uso de rádio-

transmissores seria extremamente útil para auxiliar nas medições territoriais e para a análise de 

seleção e uso de habitat, sendo a rádio-telemetria considerada uma das técnicas de monitoramento 

mais eficiente, usada para medir territórios e avaliar a seleção de habitat espécie de aves raras, 

endêmicas e crípticas, mostrando-se eficiente (Terry et al. 2005, Kanegae 2009).  
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Vocalização 

A identificação de indivíduos dentro de uma população gera informações sobre parâmetros 

da história de vida, contribuindo com dados para planos de conservação. A identificação vocal pode 

ser utilizada como uma técnica alternativa em situações onde marcações nos indivíduos são difíceis 

para detectar ou em casos em que a captura e manuseio de uma espécie são eticamente incorretos 

(Terry et al. 2005). Neste estudo a vocalização dos indivíduos foi fundamental, possibilitando o 

censo populacional e medições territoriais. Sonogramas de cantos de macho e fêmea confirmaram 

que a principal diferença entre estes é o final da sequência dos cantos. O canto do macho possui 

mais notas e são descendentes no final, enquanto no canto da fêmea as notas finais são mais 

espaçadas e o ritmo diminui. Esta diferença entre os cantos constituiu-se na ferramenta principal de 

identificação de macho e fêmea, uma vez que os indivíduos não eram facilmente visualizados. 

 

Comportamento  

A falta de dados sobre o comportamento reprodutivo, como pareamento entre machos e 

fêmeas, construção de ninhos e etc. não pode ser atribuída ao período do ano. Este estudo incluiu o 

período de reprodução das aves (de setembro a março) no qual elas possuem maior atividade, 

facilitando ouví-las e observá-las (Sick 1997). Portanto, pouca resposta ao playback e pouquíssimos 

cantos espontâneos não podem ser atribuídos à época do ano. Devido à raridade, à baixa densidade 

populacional e ao seu comportamento e tipo de habitat, a descrição do comportamento reprodutivo 

do entufado-baiano, com certeza, requer vários períodos reprodutivos. 

  

Possíveis consequências da fragmentação de habitat para M. stresemanni 

Sabe-se que, no Brasil, a principal ameaça para as aves é a perda e a fragmentação de seus 

habitats (Marini e Garcia 2005). Esta ameaça é maior para espécies insetívoras de sub-bosque, que 

apresentam maior vulnerabilidade à fragmentação florestal (Stouffer e Bierregaard 1995, Stratford e 

Stouffer 1999, Sigel et al. 2004). Além disto, espécies raras, com populações pequenas e 

distribuição restrita, são as mais vulneráveis, uma vez que, as intervenções humanas aumentam a 

raridade de uma espécie (Rabinowitz et al. 1986, Goerck 1997). M. stresemanni, sem dúvida, 

compõe este quadro crítico. A espécie apresentou, até agora, uma única população em região 

altamente fragmentada.  

As consequências provocadas pela separação abrupta e a falta de conectividade entre 

populações decorrentes da fragmentação, não são bem estudadas. No entanto, podem provocar 
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desequilíbrio na heterogozidade (Broquet et. al 2010). Com menos alelos presentes e um declínio na 

heterozigosidade, a adequação média dos indivíduos tende a diminuir, podendo levar a espécies à 

extinção (Efeito Gargalo de Garrafa) (Primack e Rodrigues 2002, Frankham 2005, Broquet et al. 

2010).  

Além do conhecimento sobre diversidade genética da população, o conhecimento da história 

de conectividade, principalmente o tempo de isolamento, é importante. Diferentes populações 

isoladas não possuem as mesmas causas responsáveis por um colapso demográfico e podem 

requerer diferentes estratégias de conservação (Busch et al. 2007, Broquet et al. 2010). Portanto, 

estudos aprofundados sobre populações pequenas são importantes para planos de manejo, evitando-

se interferências que possam limitar a capacidade de recuperação de uma espécie (Heber e Briskie 

2010). Apesar da literatura apresentar respostas de membros da família Rhinocryptidae à 

fragmentação de habitat, para as espécies ocorrentes no Brasil, este tipo de estudo é muito escasso 

(Sieving et al. 1999, De Santo et al. 2002, Vergara e Simonetti 2003, Willson 2004, Castellón e 

Sieving 2006, Willson e Pendleton 2008, Vergara e Armesto 2009). Para o gênero Merulaxis nada 

se conhece em relação aos efeitos da fragmentação de habitat. 

Uma questão intrigante nos resultados encontrados para M. stresemanni é o número 

desproporcional entre , fêmeas e machos. A razão sexual encontrada apresenta apenas um macho 

para cinco fêmeas, sendo este observado após vários meses de pesquisa. Este fato pode estar 

principalmente associado à fragmentação do habitat da espécie, uma vez na região não há conexão 

entre os fragmentos. A fragmentação de seu habitat pode ter causado uma separação abrupta entre 

indivíduos desta população, que somado ao isolamento dos fragmentos e ao comportamento e 

particularidades ecológicas da espécie culminou nesta desproporcionalidade entre os sexos dos 

indivíduos quantificados. No entanto, para verificar este fato seriam necessários estudos genético e 

comportamental desta população. Além disto, a razão sexual pode estar ligada à flutuação 

populacional, que, neste momento em particular, apresentou este número de indivíduos. Porém, 

para esclarecer esta questão é necessário um monitoramento contínuo desta população ao longo de 

vários anos. 

Este estudo apresenta dados inéditos sobre a ecologia de M. stresemanni, mas revela a 

necessidade de um constante monitoramento desta pequena população conhecida, para 

detalhamentos de sua história natural, comportamentos social e reprodutivo.  
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A solução imediata para a conservação do entufado-baiano é a efetiva preservação de todo o 

bloco florestal de sua redescoberta, bem como criar corredores que conectem os fragmentos 

florestais da região. 
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5. Considerações Finais 

Tendo em vista a raridade, o grau de ameaça e a contínua degradação do habitat de 

Merulaxis Stresemanni, há urgência na continuidade de pesquisas sobre a biologia e ecologia da 

espécie e um monitoramento da mesma na RPPN Mata do passarinho. Além disso, medidas 

conservacionistas devem ser tomadas urgentemente em relação ao restante do bloco florestal onde 

se insere a RPPN. Esta região necessita de esforços urgentes que contemplem pesquisas e a 

conservação da sua biodiversidade, uma vez que, mesmo com pouquíssimo conhecimento científico 

sobre a região, a presença de uma concentração excepcional de mamíferos e aves raras e ameaçadas 

foi documentada recentemente (Melo 2002, 2004, Machado et al. 2005, Ribon et al. 2005).  

São ainda necessárias novas buscas pelo M. stresemanni nas regiões do sudeste da Bahia 

onde espécimes foram coletados (Belmonte, Ilhéus e Salvador), no município de Una e região e em 

fragmentos dos vales dos rios Jequitinhonha e Pardo (Berla 1957, Sick 1997, Paynter e Traylor 

1991, Baudet 2001, Peters 2004, Ribon 2005), uma vez que, pelo que este estudo indica, esta 

espécie apresenta distribuição pontual. Sendo assim, pequenas populações podem estar distribuídas 

em outros fragmentos ao longo da distribuição geográfica desta espécie, requerendo buscas 

minunciosas nos fragmentos com potencial para sua ocorrência. 
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7. Anexo Fotográfico 
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Figura 2 Desmate na Mata da Balbina em 2004 
Foto: Rômulo Ribon 

Figura 1 Mata da Balbina (RPPN Mata do Passarinho), 
principal local da redescoberta de M. stresemanni, 
Bandeira-MG. Foto: Rômulo Ribon 

Figura 3 Queimada na Mata da Balbina em fevereiro de 2010. Foto: Sueli 
Damasceno. 
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Figura 5. Vista parcial da porção baiana da RPPN Mata 
do Passarinho. Macarani-BA. Foto: Sueli Damasceno 

Figura 4. Aspecto da fragmentação florestal na divisa dos estados de 
Minas Gerais e Bahia. Foto: Sueli Damasceno 

Figura 6. Porção do remanescente florestal próximo ao 
município de Jordânia-MG. Foto: Sueli Damasceno 
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Figura 7. Merulaxis stresemanni (macho). Foto: Ciro Albano 

Figura 8. Merulaxis stresemanni (fêmea). Foto: Ciro Albano.


