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Programa
Segunda-feira (04/11/2013)
HORÁRIO

LOCAL

Faculdade
de

EVENTO

8h30min – 12h
14h – 18h30min

Faculdade
de

1) Conservação da avifauna: uma
abordagem molecular

Dr. Cristina Yumi Miyaki (USP)
Dr. Renato Caparroz (UnB)

mini-curso

2) Como escrever e revisar artigos
para revistas internacionais

Dra. Kristina Cockle
(Louisiana State University - EUA)

mini-curso

3) Metodologias aplicadas às aves
marinhas, costeiras e aquáticas
continentais

Dr. Maria Virginia Petry (Unisinos)

mini-curso

4) Métodos de estudos de biologia
reprodutiva de aves

Dr. Miguel Ângelo Marini (UnB)

mini-curso

5) Evolução de aves

Dr. Luís Fábio Silveira (MZUSP)

mini-curso

6) Introdução à Bioacústica

Dr. Luiz Pedreira Gonzaga (UFRJ)

mini-curso

7) Introdução a observação e
identificação de aves

Dr. Márcio Efe (UFAL)

mini-curso

8) Perspectivas de Estudos de Aves
em Áreas Fragmentadas

Dr. Luiz dos Anjos (UEL)

mini-curso

9) Introdução à Sistemática
Filogenética - Análise de
Parcimônia

Dr. Renato Gaban Lima (UFAL)

10) Ecologia da Polinização –
Enfoque em Ornitofilia

Dr. Caio Graco Machado (UEFS)

Odontologia

mini-curso
mini-curso

mini-curso

20h 30min

22h

RESPONSÁVEL

mini-curso

Odontologia

RPPN
MARAGATO

TÍTULO

11) O legado de Aldo Leopold para a Dr. Rômulo Ribon (UFV)
conservação da natureza
12) O Uso de Telemetria no Estudo
de Aves

AUDITÓRIO
CHARÃO

Dr. Lech Iliszko (University of
Gdansk)
Dra. Renata Stopiglia (Ecotone
Brasil)

Sessão de Abertura do XX CBO

AUDITÓRIO
CHARÃO

PALESTRA

CENTRO DE
EVENTOS

Coquetel

Conservação de aves em ambientes Dr. Paulo de Tarso Zuquim Antas
modificados do Corredor Central da (Fundação Pró-Natureza)
Mata Atlântica
Todos participantes do XX CBO
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terça-feira (05/11/2013)SPONSÁVEL
HORÁRIO

LOCAL

EVENTO

8h 30min

AUDITÓRIO
CHARÃO

PALESTRA

RESPONSÁVEL

A problemática da conservação de
aves em áreas fragmentadas: perdas Dr. Luis dos Anjos (UEL)
de habitats

Intervalo
Café

9h 30min – 10h

10h – 12h

TÍTULO

AUDITÓRIOS
CHARÃO E
PEITO-ROXO

Apresentações
orais

Ver livro de resumos

Intervalo
Almoço
12h e 45min – 14h
(atividades paralelas
ao horário de
almoço)

AUDITÓRIO
PEITO-ROXO

PALESTRA
ESPECIAL

Convivendo com Helmut Sick e
William Belton: experiências de vida

Me. Pedro Scherer Neto
(Museu Capão da Imbuia)
Me. Flávio Silva

AUDITÓRIO
CHARÃO

PALESTRA

A ornitologia e a recuperação de
áreas degradadas

Dr. Wesley Rodrigues Silva
(UNICAMP)

15h

AUDITÓRIO
CHARÃO

MESA
REDONDA

Os desafios para a conservação das
aves nos pampas do Cone Sul

Dr. Alberto Yanosky
(Bird Life – Paraguai)
Dr. Pedro Develey
(Bird Life – Brasil)

16h e 30min –17h

CENTRO DE
LAZER

Intervalo
Café
Projetos de longa duração em
ornitologia
- Pato Mergulhão
- Bicudinho-do-brejo:
- Arara azul:
- Flutuação das populações de
pinguins

Me. Lívia Lins
(Terra Brasilis)
Dra. Bianca Reinert
(Mater Natura)
Dra. Neiva Guedes
(UNIDERP)
Dra. Maria Virgínia Petry
(UNISINOS)

14h

MESA
REDONDA

17h – 18h 30min

AUDITÓRIO
CHARÃO

18h30min – 20h

CENTRO DE
LAZER

Painéis

VELVET
(Av. Brasil
Oeste, 1 )

Festa de
integração

20h 30min

Jacana jacana
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Apresentação
Amigos!
Sejam todos bem-vindos ao XX Congresso Brasileiro de Ornitologia e ao município de Passo Fundo!
Para compreender um pouco sobre a formação do povo gaúcho e a diversidade
de aves encontrada neste estado que é o mais meridional do Brasil, aqui vão algumas
considerações geográficas e históricas.
O Rio Grande do Sul é o estado mais meridional do Brasil, tendo sua avifauna,
assim como os costumes e cultura recebido influências dos territórios uruguaio e
argentino em sua porção sul e leste, respectivamente, pelos campos da região pampeana. Com as regiões mais ao norte e nordeste, pelo alto das serras e planalto mantém a interação com a biodiversidade da Floresta Ombrófila Mista ou Floresta com
Araucárias e dos campos de altitude. Pela porção nordeste do estado, há influência
da selva missioneira representada pela Floresta Estacional Decidual com sua rica
diversidade de aves. A Floresta Ombrófila Densa entra no Rio Grande do Sul, com
sua ornitofauna, por uma estreita faixa litorânea formada pelo recuo dos oceanos em
tempos passados, muito bem denominada pelo botânico Pe. Balduíno Rambo como
“Porta de Torres”. Em tempos geológicos mais recentes, formou-se a extensa planíce costeira do Rio Grande do Sul, ao longo do Oceano Atlântico com uma grande
quantidade de lagoas, lagunas e banhados, abrigando aves ligadas aos ecossistemas
aquáticos.
Helmuth Sick com muita propriedade destaca o fato dessa região costeira do
Rio Grande do Sul ser a região brasileira com maior incidência de aves marinhas
visitantes, inclusive com espécies subantárticas.William Belton, que deu decisiva
colaboração ao estudo da avifauna do Rio Grande do Sul, já destaca o aspecto ecotonal do território gaúcho, com suas múltiplas influências e interações dos territórios
vizinhos.
Podemos traçar um paralelo com a formação étnica do povo gaúcho, a partir dos
portugueses sofrendo influências dos “hermanos” argentinos e uruguaios, mesclando
com as nações indígenas dos guaranis, a oeste do estado, e dos kaiganges, principalmente nas regiões ao norte e nordeste. Posteriormente com a chegada dos imigrantes alemães, negros e italianos, também de holandeses, judeus, polacos, libaneses,
palestinos, principalmente, configura-se a atual base étnica da população gaúcha.
Assim, essa ecotonalidade e miscigenação se fazem sentir em todos os aspectos do
povo riograndense, com especial destaque na música, nas danças, na linguagem, na
gastronomia, nos costumes em geral.
Bem, o Congresso Brasileiro de Ornitologia chega a sua vigésima edição, demonstrando que a pesquisa com a rica diversidade de aves silvestres no Brasil en-
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contra-se em uma fase de maturidade, consolidando-se no cenário científico do país.
Pela terceira vez o CBO vez acontece no Rio Grande do Sul, depois de Pelotas (III em
1993) e Porto Alegre (XV em 2007), ele acontece na cidade de Passo Fundo, localizada
no norte do estado, no Centro de Eventos da Universidade de Passo Fundo.
Ao aceitarmos a honrosa e difícil incumbência de organizar um congresso brasileiro de ornitologia, em compromisso assumido durante o XVII CBO (Aracruz/ES em
2009) e reafirmado em Maceió/AL (XIX CBO em 2012), sabíamos que muito trabalho
estaria a nossa espera, e que o mesmo precisaria compartilhar o tempo dedicado às
demais atividades de professor em uma instituição de ensino superior. Graças ao
apoio de muitos ornitólogos que já haviam participado da comissão organizadora e de
comissão científica de outros congressos, reunido experiência, nossos esforços foram
melhor focados e o XX CBO foi, aos poucos, tornando-se realidade.
Foi um privilégio muito grande podermos coordenar o XX CBO. Podermos contar com a colaboração do Prof. Dr. Caio Graco Machado como presidente da comissão científica, que habilmente estruturou a comissão e coordenou maravilhosamente
bem, recebendo os resumos científicos, encaminhando aos pesquisadores colaboradores e posteriormente acompanhando todas as correções. Aproveitamos para parabenizá-lo bem como a todos os 28 membros que colaboraram e que compuseram a
comissão científica. Agradecemos também a todos os palestrantes pesquisadores que
aceitaram de imediato o convite quando estávamos ainda na organização da programação. Sem vocês o evento não aconteceria !
Mas foi imensamente gratificante poder acompanhar cada inscrição realizada
no XX CBO e a cada resumo que nos foi encaminhado. Poder ler e acompanhar as
pesquisas que estão sendo realizadas no território brasileiro, nas mais diversas áreas do conhecimento e também conseqüentemente ter certeza que nossos ambientes
poderão ser melhores conservados.
Queremos agradecer a Universidade de Passo Fundo através do Instituto de
Ciências Biológicas e a Vice-Reitoria de Extensão e de Assuntos Comunitários por
todo apoio concedido. Em especial a nossa equipe de alunos da graduação e pós-graduação do Instituto de Ciências Biológicas, que não mediram esforços na organização
do evento. Queremos também agradecer a todos os apoiadores financeiros como a
Capes, Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, CMPC Celulose Riograndense, Yara, Ministério Público – primeira promotoria, Fibria e Farmácias São João.
O fato do município de Passo Fundo encontrar-se dentro da principal região
de produção de cereais do Rio Grande do Sul, com uma agricultura mecanizada que
utiliza grande tecnologia, provocou-nos para a discussão do tema para este congresso: “A conservação das aves em ambientes modificados: um desafio sem fronteiras”.
Há caminhos, existem estratégias, mecanismos de gestão da vida silvestre e seus
ecossistemas, e maneiras de se realizar a agricultura de cereais em consonância com
a conservação das aves silvestres ? Esperamos que a apresentação dos resultados
de pesquisas, os trabalhos, a vivência, a experiência dos ornitólogos brasileiros e

29

XX CONGRESSO BRASILEIRO DE ORNITOLOGIA
Universidade de Passo Fundo x 04 a 07 de novembro de 2013

latinoamericanos, o debate buscando a luz entre diferentes ideias e pontos de vista,
possam trazer respostas nesse mundo em transformação.
Como ornitólogos, amamos e defendemos a conservação da natureza, tanto pelo
seu valor intrínseco como pelos benefícios que traz para a sociedade, e por isso defendemos a criação e proteção de áreas naturais protegidas. Precisamos delas, e precisamos colocar o conhecimento gerado pela ciência para que as áreas de produção
agrícola no entorno, e entre as áreas naturais protegidas possam colaborar, cada vez
mais, possam se transformar em espaços complementares para a conservação da
natureza. Não temos mais tempo a perder nessa busca de aliados para a conservação
das aves silvestres brasileiras. Assim, a comissão organizadora do XX CBO espera
que, ao encerrar o congresso, todos possam retornar para suas regiões melhor instrumentalizados, de ideias e de estratégias, para atuar nesse desafio sem fronteiras.
O Centro de Eventos nos dias 04 a 07 de novembro será o grande palco mostrando as diferentes pesquisas realizadas na área da ornitologia através de minicursos, mesas-redondas, simpósios, palestras e vídeo.
Sejam bem vindos ao XX Congresso Brasileiro de Ornitologia !
Nêmora Pauletti Prestes e Jaime Martinez
Coordenadores do XX CBO 2013
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Presidir a Comissão Científica do maior evento da Ornitologia brasileira, o XX
Congresso Brasileiro de Ornitologia, não é tarefa simples e carrega grande responsabilidade, sobretudo pela complexidade dos trabalhos.
No entanto, esta honrosa demanda, que me foi confiada pelos organizadores do
XX CBO, Dra. Nêmora Pauletti Prestes e Dr. Jaime Martinez, se tornou absolutamente prazerosa em consequência de três aspectos:
Primeiro, pela satisfação de poder contribuir com mais uma edição dos CBO’s,
trabalhando em seus “bastidores”, vivenciando os diversos momentos inerentes à
organização de um evento desta envergadura: momentos de incômodo quando surgiam alguns revezes não previstos, de alívio pelas suas resoluções, de tranquilidade
quando tudo corria dentro do planejado, de tensão para cumprir à risca o cronograma estabelecido. Enfim, muita alternância de momentos de preocupação com outros
de relativo sossego. Para mim, a sensação de participar desta empreitada, de poder
agregar esforços para que todos possam vivenciar o XX CBO, é simplesmente deliciosa.
O outro motivo foi o contato direto com todos os colegas que compuseram a Comissão Científica do XX CBO; todos estes grandes nomes da Ornitologia brasileira
não hesitaram em aceitar, de imediato, o desafio proposto de avaliar os inúmeros
resumos que seriam submetidos. E cumpriram seu trabalho com maestria! Não poderíamos apresentar, agora, os 236 resumos que compõem os Anais do XX Congresso
Brasileiro de Ornitologia sem a contribuição dedicada destes grandes pesquisadores,
que cederam não somente seu tempo, mas também todo seu conhecimento e experiência ímpares.
Em tempo, aproveito para renovar meu profundo agradecimento a estes 28
colegas da Comissão Científica pela inigualável contribuição.
Finalmente, o último motivo da minha imensa satisfação em gerenciar os trabalhos da Comissão Cientifica é bastante pessoal: é imensamente gratificante de
poder ler, em primeira mão, todos os resumos dos trabalhos de pesquisa que nos
foram confiados. Autores de diversas categorias (pesquisadores acadêmicos e não
acadêmicos, alunos de graduação e pós-graduação) e de todas as partes do Brasil
nos enviaram um total de 269 resumos, dos quais quase 90% serão apresentados
neste evento. São resumos de trabalhos de pesquisa que abrangem todas as áreas da
Ornitologia, de genética molecular a inventariados avifaunísticos, de estudos osteológicos a parasitológicos, dos estudos mais tradicionais aos inovadores – todos eles,
claro, imprescindíveis e com um objetivo comum: incrementar o conhecimento da
avifauna brasileira. Poder acessar cada um destes estudos, lê-los e vislumbrar esta
diversidade toda de técnicas e de conhecimento, conhecer os grupos de pesquisa ou
pesquisadores independentes, quais suas áreas de atuação, quais locais do país estão
desenvolvendo seus trabalhos, enfim, ter acesso a estas informações é algo ímpar
para um profissional.
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Nós da Comissão Científica e da Coordenação Geral do XX CBO estamos propiciando a todos a oportunidade de ter em mãos estes valiosos estudos ornitológicos
desenvolvidos no Brasil, reunidos nestes Anais do XX Congresso Brasileiro de Ornitologia.
A todos, um ótimo congresso!
Dr. Caio Graco Machado
Presidente da Comissão Científica do
XX Congresso Brasileiro de Ornitologia
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quarta-feira (06/11/2013)
HORÁRIO

LOCAL

EVENTO

8h 30min

AUDITÓRIO
CHARÃO

PALESTRA

9h 30min – 10h

CENTRO DE
LAZER

Intervalo
Café

10h – 12h

AUDITÓRIOS
CHARÃO E
PEITO-ROXO

Apresentações
orais

TÍTULO
Ecologia e conservação das aves
que nidificam em ocos de árvores

RESPONSÁVEL
Dra. Kristina Cockle
(Louisiana State University - EUA)

Ver livro de resumos

Intervalo
Almoço
12h45min – 14h
(atividades paralelas
ao horário de
almoço)
14h – 15h
15h – 16h 30min

AUDITÓRIO
PEITO-ROXO

PALESTRA
ESPECIAL

Padrões de Riqueza e Diversidade
da Vegetação na Mata Atlântica
Subtropical

Dr. Jean Carlos Budke
(URI)

AUDITÓRIO
CHARÃO

PALESTRA

A conservação das aves do Rio
Grande do Sul em suas diferentes
paisagens

Me. Ismael Franz (FEEVALE)

AUDITÓRIO
CHARÃO

PAINEL

A importância da genética para a
conservação das aves silvestres

Dr. Renato Caparroz (UNB)
Dra. Cristina Miyaki (USP)

14h – 16 h e 30 min

AUDITÓRIO
PEITO-ROXO

SEMINÁRIO

16 h e 30 min –17 h

CENTRO DE
LAZER

Intervalo
Café

17 h – 18 h e 30 min

AUDITÓRIO
CHARÃO

ASSEMBLEIA

18 h 30 min – 20 h

CENTRO DE
LAZER

Painéis

20 h e 30 min

CTG LALAU
MIRANDA

Festa de
integração

Dr. Paulo de Tarso Zuquim Antas
(Funatura)
Colaboradores:
Dr. André de Mendonça Lima
Uso de plantios comerciais de
(MCN-FZB/RS)
eucalipto, pinus e araucária por aves
Dra. Graziele Volpato
no Brasil
Dr. Vagner de Araujo Gabriel
(Casa da Floresta)
Dr. Luiz Mestre (UFPR)
Dra. Nêmora Pauletti Prestes
(UPF)

Assembleia da SBO

JANTAR GAÚCHO
DO XX CBO
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HORÁRIO

LOCAL

8h30min

AUDITÓRIO
CHARÃO

EVENTO
PALESTRA

9h30min – 10h

CENTRO DE
LAZER

Intervalo
Café

10h12h

AUDITÓRIOS
CHARÃO E
PEITO-ROXO

Apresentações
orais

TÍTULO
A conservação da avifauna frente
às mudanças climáticas

RESPONSÁVEL
Dr. Miguel Marini (UNB)

Ver livro de resumos

Intervalo
Almoço
12h45min – 14h
(atividades
paralelas ao
horário de almoço)

AUDITÓRIO
PEITO-ROXO

VÍDEO

Green Fire: Aldo Leopold e uma
Ética da Terra para os Dias Atuais

Dr. Rômulo Ribon (UFV)

14h – 15h

AUDITÓRIO
CHARÃO

PALESTRA

Projeto Charão um estudo de caso
em Biologia da Conservação

Dr. Jaime Martinez (UPF )
Dra. Nêmora Pauletti Prestes
(UPF)

Taxonomia de aves

Dr. Luís Fábio Silveira (MZUSP)
Dr. Alexandre Aleixo
(Museu Goeldi)
Dr. Luiz Pedreira Gonzaga
(UFRJ)

Planos de ação nacional para a
conservação das aves brasileiras

Me. Patrícia Pereira Serafini
CEMAVE/ICMBio

O papel das áreas protegidas
na conservação das aves e no
planejamento regional

Dr. Roberto Cavalcanti
(SBF- MMA)

15h – 16h30min

AUDITÓRIO
CHARÃO

15h – 16h30min

AUDITÓRIO
PEITO-ROXO

MESA
REDONDA

Intervalo
Café

16h30min – 17h
17h – 18h e 30min

AUDITÓRIO
CHARÃO

PALESTRA

18h30min

AUDITÓRIO
CHARÃO

Sessão de
encerramento
do XX CBO
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Conservação de aves em ambientes modificados do Corredor Central
da Mata Atlântica
Paulo de Tarso Zuquim Antas1
As iniciativas coordenadas de conservação para o Corredor Central da Mata
Atlântica (CCMA) começaram a ser discutidas no início dos anos 1990, quando se estabeleceu o Programa Piloto do Grupo dos 7 (PPG7). Esse programa foi uma resposta
à solicitação brasileira de financiamento de iniciativas de conservação após a divulgação dos grandes desmatamentos na Amazônia no final da década de 1980, especialmente no norte de Mato Grosso e sul do Pará. Os 7 países mais ricos do mundo (então
o G7) comprometeram-se a financiar um programa de conservação de florestas através do GEF (Global Environment Facility), ligado ao Banco Mundial. Uma parcela
da região conhecida como Hiléia Baiana, delimitada biogeograficamente na Mata
Atlântica entre o Recôncavo Baiano e a margem norte do rio Doce, foi uma das áreas
escolhidas e passou a ser o CCMA. Posteriormente, por razões políticas, a Secretaria
do Meio Ambiente do estado do Espírito Santo obteve do Ministério do Meio Ambiente a inclusão de todo o estado no CCMA. Partes do leste de Minas Gerais também
foram inclusos no mesmo. Essa é uma das áreas com maior riqueza de biodiversidade
da Mata Atlântica, com espécies total ou parcialmente exclusivas à mesma. Aves de
distribuição amazônica possuem populações isoladas na Mata Atlântica na região da
Hiléia Baiana, assim como de outros grupos animais e plantas, razão para essa denominação. A região foi palco de grandes expedições ornitológicas desde a famosa do
Príncipe Maximiliano von Wied a partir de 1815, sendo também a área onde Helmut
Sick iniciou seu contato com as aves brasileiras no campo. Pouco antes, Olivério Pinto em 1933/34 fez o último grande inventário de espécies nos moldes clássicos. Entretanto, a descrição de novas aves não se esgotou depois desses esforços, como mostrou
a segunda metade do século XX, culminando com o furnarídeo Acrobatornis fonsecai
em 1996. A fragmentação da floresta em maior escala iniciou-se a partir da instalação do ramal da Estrada de Ferro da Bahia entre Araçuaí e Caravelas em 1882 com
o fim precípuo da exploração da madeira. No norte do Espírito Santo, a exportação
da madeira através dos rios Cricaré e Itaúnas também estava em andamento desde
o Segundo Império. Na expedição ornitológica de 1934 à Bahia, Olivério Pinto já
indicava a preocupação com o desmatamento dos vales dos rios Jucuruçu (Prado) e
Pardo. Levou ao estabelecimento da Reserva Biológica de Sooretama pela iniciativa
de Álvaro Aguirre em 1943, mostrando o histórico da pressão e as respostas efetivas
à mesma. Contudo, é a abertura da BR-101 em 1972 e o programa do governo federal de ocupação por pastagens que acarretou a principal e acelerada transformação
1

Fundação Pró-Natureza. Contato: R. Prof. Souto Maior 54 apto. 1905, Casa Amarela, Recife, 52051-240, Brasil;
E-mail: ptzantas@gmail.com ou ptzameioambiente@gmail.com.
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ambiental. Tanto a madeira quanto a exploração de carvão foram incentivadas e em
quase duas décadas as áreas de baixada estavam severamente afetadas. Nesse panorama de ambiente alterado, será feita a apresentação dos resultados de nosso grupo
de trabalho, atuando desde 1997 em um programa de iniciativas de conservação na
região compreendida entre os rios Jacuruçu e Doce. O foco é a manutenção das aves
florestais sobreviventes nos fragmentos e sua eventual expansão para as áreas de
florestas em recuperação nas Áreas de Preservação Permanente de propriedade da
Fibria Celulose S.A. e Companhia Suzano de Papel e Celulose S.A. Também foi feita
a busca de duas espécies de beija-flores ameaçados na Reserva Biológica de Córrego
Grande, no norte capixaba e fragmentos do entorno. Na área das empresas foram
também estabelecidos e verificada a efetividade de corredores de conexão entre fragmentos usando três tipos de estratégia. Corredores de eucalipto com sub-bosque, corredores com espécies nativas e árvores pontes em talhões de eucalipto após colheita
da madeira. Um dos principais fragmentos de mata de tabuleiro da região fora de
UCs é a mata de Alcoprado (cerca de 1.800ha), nos municípios de Teixeira de Freitas
e Vereda, BA. Sua importância para a conservação de psitacídeos no extremo sul
baiano já foi explicitada em bibliografia (Cordeiro, 2002) e nosso trabalho com aves
feito a partir de 2001 ampliou esse significado com a detecção de várias espécies ameaçadas e raras. Nesse fragmento também foi avaliado o impacto da substituição das
pastagens circundantes por plantios de eucalipto, assim como o efeito da manutenção de uma “cortina” permanente de eucalipto na sua borda mais exposta aos ventos
ressecantes. As aves ameaçadas, raras e endêmicas do bioma capturadas em redes
têm uma amostra de seu sangue coletada e depositada no Departamento de Genética
e Biologia Evolutiva da USP. A variabilidade genética atual dessas espécies pode ser
eventualmente avaliada e medidas adicionais para a conservação das populações
remanescentes podem ser indicadas. Uma de tais medidas, a translocação, já teve
seus protocolos estabelecidos e testados no município de Aracruz com Dendrocincla
turdina e Pyriglena leucoptera.
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A PROBLEMÁTICA DA CONSERVAÇÃO DE AVES EM PAISAGENS FLORESTAIS
FRAGMENTADAS: PERDA DE HABITAT
Luiz dos Anjos1
A perda de habitat tem sido considerada uma das principais causas para o
empobrecimento da biodiversidade de aves em paisagens florestais fragmentadas. A
percepção dos efeitos da fragmentação e a preocupação com conservação em paisagens fragmentadas foram desencadeadas a partir da Teoria de Biogeografia de Ilhas
(TBI) proposta por MacArthur e Wilson em 1967. Uma avalanche de estudos foram
desenvolvidos a partir de então em várias regiões do mundo, notadamente na região
neotropical, sendo esta temática uma das mais recorrentes na literatura ornitológica. Em função da documentação e análises desenvolvidas, atualmente se reconhecem muitas limitações da TBI. Vários termos foram definidos como habitat matriz,
conectividade, efeito de borda, efeito resgate, efeito trampolim e débito de extinção,
os quais buscam compreender a extinção de espécies em paisagens fragmentadas.
Porém, o dilema entre conservar uma grande área de floresta ou vários fragmentos
de pequeno porte para otimizar a conservação da biodiversiade permanece vivo. A
melhor resposta a esta pergunta tem sido “depende da paisagem”. Variações locais
da fragmentação e da composição de espécies influenciam fortemente as estratégias
para conservação. Dois tipos de abordagens em estudos sobre fragmentação podem
ser definidas: a abordagem a partir de comunidades e a abordagem a partir de espécies ou grupos particulares de espécies. Dentro da abordagem de comunidades
busca-se avaliar alterações na riqueza e composição das espécies com a diminuição
da área e da conectividade dos fragmentos florestais. Em relação à composição de
espécies uma abordagem atual deriva dos padrões teóricos de “aninhamento” e de
“substituição”. No caso da abordagem das espécies investiga-se, por exemplo, as razões pelas quais certas espécies são mais sensíveis à fragmentação florestal do que
outras. Também os efeitos indiretos da perda de espécies sensíveis na manutenção
do ecossistema. Na Mata Atlântica tem sido desenvolvidos muitos estudos que ilustram os efeitos da fragmentação sobre aves. Alguns destes estudos foram desenvolvidos comparando paisagens naturalmente fragmentadas com as que são resultado
de ação antrópica. As paisagens naturalmente fragmentadas são originadas por um
processo de nucleação, como ocorre nos capões de floresta ombrófila mista (floresta
com araucária) do sul do Brasil. No Estado do Paraná há diversos dados de campo
em paisagens com a floresta estacional semidecidual, os quais foram obtidos durante
muitos anos de estudo e que permitiram investigar variações da diversidade funcional, da diversidade de serviços ecossitêmicos, além de outras métricas relacionadas
1
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à estrutura de comunidades. Também foi possível definir as espécies com maior sensibilidade à fragmentação florestal, sendo as primeiras a serem localmente extintas.
A partir destas métricas foi possível desenvolver Índices de Integridade Biótica, os
quais podem auxiliar na definição de áreas prioritárias para conservação e/ou restauração. Atualmente a tecnologia associada ao monitoramento por técnicas de Bioacústica tem permitido a proposição de estações sazonais de biodiversidade o que se
constitui em ferramenta útil para a conservação.
Palavras-chave: Espécies sensíveis à fragmentação. diversidade funcional. Prioridades para conservação. Restauração de ecossitemas. Bioacústica.
Órgãos financiadores: CNPq, Fundação Araucária, Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza.
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CONSERVAÇÃO DAS AVES DO PAMPA INTEGRADA AO SETOR PRODUTIVO
Pedro F. Develey1
O Pampa é um bioma com características biológicas, culturais e econômicas
únicas. É formado por grandes extensões de campos naturais que vão do sul do Rio
Grande do Sul até a Argentina, Paraguai e Uruguai. Um total de 480 espécies de
aves pode ser encontrado no pampa gaúcho, sendo muitas globalmente ameaçadas
de extinção como o veste-amarela (Xanthopsar flavus), os caboclinhos (Sporophila
palustris) e (Sporophila cinnamomea) e a noivinha (Xolmis dominicanus). O Pampa é também uma importante área na rota de migração de várias espécies como o
maçarico-acanelado (Tryngites subruficollis) e o maçarico-do-campo (Bartramia longicauda). A sobrevivência dessas aves depende da integração do setor produtivo com
a conservação ambiental e também da criação de novas unidades de conservação que
são muito pouco representadas no bioma. O Pampa teve sua conservação garantida
durante séculos pela prática da pecuária em campos naturais, mas hoje está ameaçado pelo uso intensivo das terras para agricultura, especialmente a cultura de soja,
a invasão de capim-annoni, espécie vegetal exótica, o uso indevido de pesticida, o
sobrepastoreio e as plantações de árvores exóticas como pinus e eucalipto. Essas atividades representam um risco não só à biodiversidade do Pampa, mas também à cultura gaúcha, que está intimamente ligada aos campos de criação de gado. Para promover a conservação do Pampa e de sua rica biodiversidade, foi criada a Alianza del
Pastizal, uma iniciativa liderada pela BirdLife International em conjunto com seus
representantes SAVE Brasil, Aves Argentinas, Guyra Paraguay e Aves Uruguay. As
ações têm por objetivo integrar o desenvolvimento do Pampa com a conservação da
biodiversidade, por meio da promoção de técnicas de manejo favoráveis ao meio ambiente. No Brasil, a iniciativa conta com a participação de inúmeras organizações que
compartilham a Visão da Alianza, entre indústrias, sindicatos rurais, instituições de pesquisa e associações de produtores rurais, trabalhando com cerca de 200 produtores somente no Rio Grande
do Sul. Um dos importantes resultados do trabalho foi a elaboração do protocolo do programa
de carne da Alianza del Pastizal com as regras e diretrizes que os fazendeiros devem
seguir para produzir uma carne ambientalmente sustentável. A Alianza também
está realizando visitas técnicas para a certificação de 50 propriedades na região de
Bagé/Don Pedrito/Lavras do Sul para verificar se essas fazendas estão de acordo com
as diretrizes do protocolo do programa de carne da Alianza. Hoje, um dos principais
desafios da Alianza é envolver a indústria frigorífica para a valorização e comercialização da carne produzida nas fazendas certificadas. O trabalho de disseminação
e engajamento também é chave. Desde o ano de 2007 é realizado anualmente um
encontro de criadores de gado em campos naturais, com a participação de produtores
1
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do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Nesses encontros são compartilhadas experiências de manejo em campos nativos através de apresentações teóricas e saídas
de campo. No último encontro realizado no Brasil, participaram cerca de 300 produtores. Num bioma como o Pampa, onde praticamente 100% das terras estão sob
domínio de particulares é fundamental que uma estratégia efetiva de conservação
busque a integração da produção e do desenvolvimento da região com a manutenção
da biodiversidade.
Palavras-chave: pampa. conservação. setor produtivo.
Órgãos financiadores: Aage V Jensen Charity Foundation, Global Environmental Facility, U.S. Fish and Wildlife
Service, U.S. Forest Service, Governo do Canadá e doadores individuais
Mesa-redonda: Projetos de longa duração em ornitologia
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PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO DO BICUDINHO-DO-BREJO
Bianca Luiza Reinert1
Estudamos aspectos do comportamento, biologia, ecologia e genética da conservação do bicudinho-do-brejo (Stymphalornis acutirostris) (Aves: Thamnophilidae). A
ave é insetívora, foi descrita em 1995, e é o único Thamnophilidae palustre. Ameaçado de extinção, distribui-se em dez populações isoladas do litoral do Paraná ao
extremo norte do Rio Grande do Sul, que totalizam menos que seis mil hectares de
área de ocupação. Iniciamos os estudos em 1996. Foram geradas, até 2013, quatro
dissertações de mestrado e duas teses de doutorado. Nos primeiros anos procuramos determinar a distribuição geográfica e caracterizar o ambiente de ocorrência da
espécie, e partir de então concentramos os estudos principalmente em Guaratuba,
litoral sul do Paraná. Quanto a sucessão plumária, descobrimos que o juvenil difere
dos adultos e já revela dimorfismo sexual. Com sete meses de idade, machos adquirem plumagem similar à dos adultos. A espécie defende território ao longo do ano
e é monogâmica. Divórcios, entretanto, foram registrados e fêmeas eventualmente
estiveram pareadas com dois machos ao mesmo tempo. Monitoramos 40 casais ao
longo de sete anos. Os tamanhos médios dos territórios variaram entre 0,67 e 1,22
hectares. Os territórios são estáveis ao longo dos anos e variam em tamanho ao longo
da planície de maré, sendo maiores em locais com mais baixa altitude e menores em
locais com maior altitude. Maior riqueza em espécies de plantas, maior densidade de
vegetação e menor tempo e altura de alagamento podem explicar a maior densidade
do bicudinho-do-brejo observada nos locais situados em altitude mais elevada com
relação à planície de maré. Vegetação herbácea mais alta e densa foi selecionada
para a nidificação. Monitoramos cerca de 200 ninhos. Os ninhos contêm uma postura
de dois ovos. A estratégia de fixação de ninhos em vegetação vertical usada pela espécie não era conhecida antes nos Thamnophidae. Alguns ninhos foram alagados pela
maré e alguns ovos que ficaram submersos eclodiram. Um macho com 16 anos e uma
fêmea com 14 anos reproduziram e outro, com sete meses, esteve pareado e defendendo território. Estimamos entre 3,8 a 5,0 anos a idade média da população, sendo
a idade média de machos e fêmeas semelhante. Os casais realizam de uma a oito tentativas de nidificação em cada estação reprodutiva. O casal se incumbe do cuidado
parental diurno. O macho visita mais regularmente o ninho durante a construção e
incubação e a fêmea visita o ninho com mais regularidade durante a alimentação e
permanece mais tempo junto a ele durante a construção e incubação. Na construção
do ninho, a maior causa de insucesso foi o abandono (77,6%); na incubação, a predação de ovos (52,1%) e, na fase de ninhego, o tombamento dos ninhos (60%). O sucesso
reprodutivo, a partir da incubação, foi de 15,41% pela taxa simples. Entre 2006 e
1
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2007 a taxa média de natalidade foi de 23 filhotes ao ano e a de mortalidade média
de 9,9 indivíduos adultos ao ano, a cada 100 indivíduos. Recentemente atualizamos
a estimativa populacional e a área de ocupação atual da espécie (5.481,5 ha) reduziu
apenas 9,5% (578,5 ha) da estimativa anterior, mas o tamanho populacional atual
(7.511 indivíduos), em função disso e principalmente em virtude de novos dados sobre a densidade da espécie em diferentes ambientes, reduziu em 57,5%. Verificamos
haver superávit de indivíduos da espécie em três áreas estudadas e que em uma
delas há um déficit, havendo mais mortes do que nascimentos (ralo). Para essa área
ralo imigram indivíduos pelo menos de uma ilha com superávit (fonte), situada a
somente 25 m de distância, além de um braço de rio. Ambos os lugares apresentam a
mesma vegetação e outras características são semelhantes. Estudamos a filogeografia da espécie e os resultados que obtivemos sugerem a estruturação das populações
em uma linhagem a norte e outra a sul, com ambas apresentando uma baixa variabilidade genética. A datação sugere que as duas linhagens divergiram há cerca de 120
mil anos, coincidindo com um aumento no nível do mar, porém, a posterior redução
do nível do mar durante o último máximo glacial parece ter propiciado fluxo gênico.
Mesmo assim, o bicudinho-do-brejo apresenta um baixo número de haplótipos mitocondriais, comparável ao de espécies avaliadas em uma categoria de maior grau de
ameaça de extinção. Trabalhamos no controle das exóticas invasoras braquiárias-d’água (Urochloa arrecta e U. mutica) em brejos no litoral do Paraná. Em menos de
um ano de manejo restauramos ambientes erradicando as braquiárias-d’água nas
áreas sob intervenção, o que foi possível pela aplicação de técnicas mecânicas de
rastoreio raso, pela constante retirada dos fragmentos das exóticas em regeneração
e pela ausência de banco de sementes dessas exóticas nos locais estudados.
Palavras-chave: ecologia. genética da conservação. restauração ambiental.
Órgãos financiadores: Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza e Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – acordo TFCA.
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FLUTUAÇÃO DA POPULAÇÃO DA ARARA-AZUL (Anodorhynchus hyacinthinus)
NO PANTANAL
Neiva Maria Robaldo Guedes1
Maria Cecília Barbosa de Toledo2
Reginaldo José Donatelli3
Diversas espécies estão sofrendo com a diminuição das populações rumo à extinção. Araras, periquitos, papagaios e outras aves da família dos psitacídeos estão
nessa situação. Na região Neotropical, é um dos grupos de aves mais ameaçados de
extinção, devido, principalmente, à ação combinada de captura para o tráfico e perda
de habitat. A arara-azul Anodorhynchus hyacinthinus é o maior representante dos
psitacídeos, chegando a medir 1m de comprimento e pesando 1300g, podendo chegar
ate 1.700g (jovem antes de abandonar o ninho). Na natureza, são aves sociais que
vivem aos pares, casais, famílias ou bandos, com populações sedentárias que podem
fazer migrações diárias para alimentação e/ou reprodução. Sem tamanho de população conhecido, mas de ampla distribuição no passado, atualmente encontra-se com
a população disjunta em três regiões. Os fatores que levaram esta espécie à ameaça
de extinção, foram captura de indivíduos da natureza, alteração do habitat e coleta
de penas para confecção de cocares. Nas duas últimas décadas, essa situação tem
sido revertida no Pantanal, com ações do Projeto Arara Azul que vem contribuindo
para a conservação da espécie na natureza, através de pesquisas sobre a biologia
básica da espécie: alimentação, reprodução, competição, comportamento, predação,
sobrevivência e mortalidade de filhotes e outros estudos para verificar os fatores que
estavam levando a redução da população silvestre. Com os resultados das primeiras
pesquisas de campo tiveram início às atividades de manejo de cavidades, instalação
de ninhos artificiais, manejo de ovos e filhotes para aumentar a população reprodutiva e o número de filhotes que sobrevivem e voam a cada ano. Na apresentação
sera abordado o número de ninhos que foram monitorados a cada ano, o número
de casais que tentaram se reproduzirem, em que época do ano e o número de casais que tiveram sucesso com a ocupação de um ninho e postura dos ovos; também
foram analisados quantos ovos foram postos; quantos filhotes nasceram, quantos
sobreviveram e voaram do ninho. O objetivo deste trabalho foi verificar o sucesso
reprodutivo e avaliar a flutuação da população no Pantanal durante duas décadas.
Os resultados apontaram que o período de reprodução da Anodorhynchus hyacinthinus no Pantanal de Miranda pode ser definido como de julho a janeiro, com pico de
postura de ovos em agosto e setembro e a maioria dos filhotes, deixando os ninhos
1
2
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em dezembro e janeiro. Em média, 73% dos pares reprodutivos ocuparam um ninho
e tiveram sucesso com a postura de ovos. A maioria dos casais, 69% fizeram postura
de dois ovos. E, 55% dos ovos tiveram sucesso com a eclosão do filhote, enquanto
45% falharam na fase de ovos e destes 23% fizeram nova postura. Dos ninhos com
filhotes, 53% tiveram dois filhotes e destes, 63% tiveram sucesso com a sobrevivência e vôo do filhote. Na maioria dos ninhos (76%) voou apenas um filhote. A taxa de
reprodução foi de 0.6 filhotes por ninho, enquanto que o sucesso reprodutivo foi de
1.0 filhotes por casal que produziu filhote. A produtividade média das fêmeas foi de
1.9 ovos. Embora a quantidade de ninhos, ovos e filhotes tenham variado ao longo
dos anos, essa variação não foi significativa. A única variável significativa foi a perda
de filhotes. Os resultados mostraram ainda uma relação inversa entre o aumento da
temperatura e o sucesso reprodutivo. E a elaboração da tabela de vida, mostrou que
as perdas foram grandes, com apenas 35% dos ovos postos, chegando à fase jovem.
Porém, de um modo geral, os resultados mostram uma tendência positiva no aumento das araras azuis na região, pois a cada 100 casais que produzem filhotes quatro
jovens são efetivamente acrescidos no grupo de A. hyacinthinus do Pantanal. São discutidos os fatores que afetaram o sucesso reprodutivo, como as variações climáticas
ambientais, disputa de cavidades desmatamento, perda ou inundação dos ninhos,
disponibilidade de recurso alimentar, predação de ovos e filhotes, doença e infestação
por ectoparasita e do manejo que vem sendo realizado naquela região do Pantanal.
Todas as ações do Projeto acabaram beneficiando também as outras duas espécies
de grandes araras: Ara chloropterus e Ara ararauna e mais 17 espécies que utilizam
cavidades para se reproduzir no Pantanal.
Palavras-chave: Reprodução. biologia. sucesso reprodutivo
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Ecologia e conservação das aves que nidificam em ocos de árvores
Kristina L. Cockle1
Globalmente, mil espécies de aves precisam de cavidades das árvores para fazer seu ninho. A maioria delas são espécies não-escavadoras de ocos que dependem
de outras aves (as escavadoras como pica-paus) ou processos (como apodrecimento
pelos fungos) para a produção de cavidades. Então, as espécies não-escavadoras estão ligadas às escavadoras numa rede ecológica interespecífica. Para conservar os
animais não-escavadores é importante conservar os processos que geram as cavidades que eles usam. Onde existe alguma medida de conservação para estas espécies,
geralmente é conservar as árvores mortas, onde os pica-paus podem produzir ocos.
As cavidades escavadas pelos pica-paus predominam na América do Norte, mas estamos achando que no resto do mundo os não-escavadores usam mais as cavidades
não escavadas. Em uma rede de ninhos no Norte da América, descobrimos que as
espécies de aves responsáveis para a produção de ocos foram mudando ao longo de 14
anos, na presença de um pulso de alimento, gerando alterações previsíveis na arquitetura da rede. Uma visão estática desta rede tinha identificado o Colaptes auratus
como espécie “chave” para manter toda a comunidade de aves não-escavadoras de
ocos. Uma visão dinâmica revelou que quando ocorreu o pulso de alimento, incrementaram as populações de outras espécies de aves escavadoras, e também o uso
de seus ocos pelas aves e mamíferos não-escavadores. Por tanto, a espécie “chave”
perdeu importância, e a equitatividade da rede incrementou. A conservação desta comunidade está funcionando bastante bem com um enfoque na conservação dos substratos pelos pica-paus, ainda com desmatamento de muitas árvores não utilizadas
para ninho. No resto do mundo, onde a maioria dos ocos são feitos pelo apodrecimento dos troncos e galhos, perguntamos se os pica-paus podem regular a abundância
de ocos em ambientes alterados pelos humanos, salvando o hábitat para as espécies não-escavadoras. Primeiro, é importante saber se a quantidade de ocos limita
a densidade populacional. Houve um considerável debate na literatura sobre se as
cavidades limitam a densidade de reprodução em florestas tropicais e subtropicais,
mas havia poucos dados de campo. Na mata Atlântica da Argentina, descobrimos
que o manejo seletivo da madeira removeu da floresta 50% da área basal, 66% das
árvores grandes, 90% dos ocos e 94% dos ninhos em ocos. Adicionar caixas-ninhos
resultou em aumentos na densidade de aves fazendo ninho na floresta onde tiraram
madeira e também na floresta primária, amostrando a melhor evidência até hoje que
a abundância de ocos limita a densidade reprodutiva nas florestas tropicais o subtropicais. Segundo, descobrimos que na floresta primária as aves não-escavadoras qua1
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se sempre (95% das vezes) fazem seu ninho em ocos produzidos pelo apodrecimento.
Estes ocos ocorrem principalmente em árvores vivas infestadas por fungos da família
Hymenochaetaceae. Em contraste, na floresta degradada e nas pastagens, ocorre
uma nova via de produção de ocos: os não-passeriformes (tucanos, papagaios, etc.)
seguem usando em seu maioria (88%) os ocos produzidos pelo apodrecimento, mas
os passeriformes às vezes usam ocos de apodrecimento (45%) e outras vezes (55%)
ocos produzidos pelos pica-paus. Nas florestas degradadas e nas pastagens, essas
duas classes de ocos ocorrem em árvores ou galhos mortos infestados por fungos da
família Polyporaceae. Então os pica-paus e os fungos Polyporaceae podem compensar a perda de grandes árvores antigas vivas, mas apenas para um subconjunto de
passeriformes não-escavadoras de ocos. Ao longo do tempo e do espaço, e em resposta
aos distúrbios, muda a identidade dos organismos responsáveis pela produção das
cavidades. Os diferentes organismos que podem gerar cavidades às vezes parecem
ser funcionalmente equivalente, mas eles podem produzir cavidades utilizadas apenas por um subconjunto de espécies não-escavadoras. Na mata Atlântica Argentina,
mesmo que conservamos 100% dos pica-paus, conservaríamos apenas uma pequena
porção das cavidades, e, provavelmente, um subconjunto de espécies não-escavadoras limitado a poucas espécies de passeriformes. Em sistemas onde o apodrecimento
forma a maior parte das cavidades de árvores nas matas primárias, precisamos de
políticas que estipulam o número e o tamanho das árvores para deixar na floresta,
para estimular a conservação e recrutamento de árvores velhas que possam formar
cavidades naturais pelo apodrecimento.
Palavras-chave: pica-pau. rede ecológica. mata Atlântica.
Órgãos financiadores: NSERC, Killam Foundation, CONICET, Environment Canada, Columbus Zoo, CREOI, Ornithological Council, Rufford Foundation, Sustainable Forest Management Network, Forest Renewal BC, Cleveland
Zoo, Oregon Zoo, Lindbergh Foundation, Explorers’ Club, Aves Argentinas, BOU
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PADRÕES DE RIQUEZA E DIVERSIDADE DA VEGETAÇÃO NA MATA ATLÂNTICA
SUBTROPICAL
Jean Carlos Budke1
Ary Teixeira de Oliveira-Filho2
João André Jarenkow3
Pedro Vasconcellos Eisenlohr1
Danilo Neves4
Um número crescente de trabalhos tem focado sobre aspectos biológicos da
Mata Atlântica, incluindo dados sobre biodiversidade, endemismos e raridade de
espécies, além de aspectos taxonômicos e funcionais de grupos específicos. Contribuições recentes incluem aves, mamíferos, répteis, artrópodes e espécies vegetais. Destes trabalhos, muitos apresentam restrições quando se avançam em escalas amplas
de observação (nível geográfico), devido à dificuldade de coleta em áreas amplas, pela
complexidade das interações bióticas e também, devido ao fato que as florestas Atlânticas são pobre e irregularmente avaliadas ao longo de toda a sua área. Neste sentido, espécies arbóreas formam um importante pool de informação, devido ao grande
número de inventários e meta análises sobre os padrões florísticos em larga escala.
Estas contribuições vem auxiliado na compreensão dos padrões de distribuição de
espécies arbóreas e suas relações geográficas (espaço) e com variáveis ambientais,
culminando com maior precisão na delimitação das formações florestais no domínio
da Mata Atlântica. Neste estudo, comparamos as variações na composição, riqueza
e áreas de distribuição de espécies arbóreas das florestas atlânticas e pampeanas
subtropicais objetivando i) avaliar a consistência das classificações usuais baseadas
na fisionomia, clima e elevação; ii) o papel de variáveis associadas à temperatura
sobre os padrões de composição e riqueza; iii) o predomínio de espécies com distribuição tropical-subtropical, como possível reflexo das mudanças após o Último Máximo
Glacial e iv) a restrição de muitas espécies subtropicais endêmicas a habitats restritivos, como possível resultado de refúgios vegetacionais pretéritos, durante o Último
Máximo Glacial. A região abrangida foi definida pelo Trópico de Capricórnio ao norte,
o Rio de La Plata ao sul, além da costa atlântica a leste e as áreas de drenagem do
rio Paraná, a oeste. Análises Multivariadas, de modelagem por regressão múltipla
e de partição de variância foram aplicadas numa base de dados com 63994 dados de
1

2

3

4
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ocorrência, referentes a 1555 espécies arbóreas, de 491 áreas inventariadas, além
de 48 variáveis ambientais. Observamos uma importante variação na composição
e riqueza de espécies entre as áreas da costa atlântica (florestas pluviais e nebulares) e as florestas interioranas, compostas por florestas com Araucaria e estacionais.
Estas formações foram distintas de modo consistente, com reflexos na composição e
riqueza, remetidas de forma significativa com a variação ambiental e a proximidade
espacial, com os extremos de baixa temperatura desempenhando um papel crucial
nesta separação. A riqueza de espécies arbóreas diminui substancialmente em direção ao sul, e de florestas ombrófilas para estacionais. A riqueza de espécies arbóreas
correlacionou-se com a temperatura mínima e com a evapotranspiração real. Cerca
de 91% da flora subtropical, mais pobre, é compartilhada com a flora tropical, tornando-se um extrato com espécies tolerantes às geadas. Encontramos 145 espécies
endêmicas à região subtropical, não estando confinadas a ambientes restritivos.
Palavras-chave: riqueza de espécies em macro escala. endemismos. padrões de distribuição.
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A CONSERVAÇÃO DAS AVES DO RIO GRANDE DO SUL EM SUAS DIFERENTES
PAISAGENS
Ismael Franz1
Do ponto de vista biogeográfico, o estado do Rio Grande do Sul compreende os
limites de distribuição de dois importantes biomas: Mata Atlântica e Pampa, respectivamente nos seus limites meridional e oriental. De influência chaquenha, ainda,
a Província do “Espinal” está representada no extremo oeste do estado, atualmente
apenas com a área do Parque Estadual do Espinilho. No Brasil, essa formação, bem
como a pampeana, ocorrem de forma exclusiva no RS. Tal característica concede à
essa unidade geopolítica uma composição avifaunística particular, compreendendo
661 espécies e incluindo diversos elementos tipicamente pampeanos ou chaquenos
e que, portanto, têm aqui a sua única região de ocorrência em território brasileiro.
Cento e vinte oito espécies foram consideradas ameaçadas de extinção quando da
publicação da primeira lista vermelha do estado, em 2002 (Decreto 41.672), sendo 31
CR, 42 EN, 45 VU, 02 RE e 08 PE. Em 2012/2013, em cumprimento ao Código Estadual do Meio Ambiente (Lei 11.520/2000) e Decreto Estadual 41.672/2002, uma ampla revisão da lista foi realizada. Com ela, 91 espécies passaram a ser consideradas
ameaçadas. Embora as duas listas vermelhas não possam ser comparadas diretamente em termos de números por conta dos distintos critérios adotados (próprios vs.
IUCN), a redução em 29% no número de espécies ameaçadas pode ser indiretamente
atribuída à um incremento no número de ornitólogos de campo atuando e, consequentemente, maior refinamento nas informações relacionadas com a distribuição e
situação das espécies e populações. Espécies anteriormente consideradas Provavelmente Extintas (e.g. Spizaetus ornatus, Crypturellus noctivagus e Penelope superciliaris) foram redescobertas; espécies deixaram de ser ameaçadas (e.g. Campephilus
robustus, Piprites pileata e Tangara cyanocephala); e outras passaram à alguma categoria de ameaça (e.g. Cinclodes pabsti). Geograficamente, ressalta-se os maciços
florestais do extremo norte, as florestas atlânticas litorâneas e os Campos Sulinos
como regiões de extrema importância para a conservação das aves do RS. Por fim,
encontra-se em fase de conclusão o Plano de Ação Nacional para a Conservação dos
Passeriformes Ameaçados dos Campos Sulinos e Espinilho, aprovado pela Portaria
ICMBio número 21, de 2012, composto por 11 metas e 62 ações para a conservação
de 15 espécies em perigo.
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SEMINÁRIO: USO DE PLANTIOS COMERCIAIS DE EUCALIPTO, PINUS E ARAUCÁRIA
POR AVES NO BRASIL
Paulo de Tarso Zuquim Antas1
André de Mendonça-Lima2
O tema central do XX Congresso Brasileiro de Ornitologia, a ser realizado na
Universidade de Passo Fundo de 4 a 7 de novembro de 2013, será “A conservação das
aves em ambientes modificados: um desafio sem fronteiras”. Dentro desse tema foi
proposta a realização de um simpósio voltado para os estudos de aves em áreas de
silvicultura comercial com eucalipto, pinus e araucária no Brasil.
As estimativas da ABRAF (Associação Brasileira de Produtores de Florestas
Plantadas) indicam, em 2010, um plantio de cerca de 4,8 milhões de hectares de
eucalipto e 1,8 milhões de hectares em pinus (bracelpa.org.br, 2013). Os produtos
vindos desses plantios são a celulose, a madeira, resina e carvão vegetal.
Além de árvores desses dois grupos de espécies, as mais usadas na silvicultura comercial do país e todas exóticas, existem plantios comerciais de araucária e
seringueira, ambas nativas do país mas nem sempre plantadas nos seus biomas de
origem. Destacam-se, ainda, os plantios comerciais de acácias de origem australiana,
com ressalto para a acácia-negra no Rio Grande do Sul, de outras acácias no sudeste
do país, bem como de bambus exóticos.
Os plantios comerciais, especialmente o efetuado com árvores exóticas, sempre
foram objeto de vários questionamentos em termos ambientais. Apesar do país ter
destaque mundial nessa atividade, tanto do ponto de vista econômico quanto de pesquisas e tecnologias florestais, proporcionalmente as pesquisas das interações dos
plantios com o ambiente são menos notáveis.
Os objetivos do simpósio são os seguintes:
1) Reunir diferentes especialistas trabalhando ou que tenham trabalhado no
tema no país;
2) Apresentar trabalhos e discutir as linhas de pesquisa aplicadas;
3) Motivar a expansão de pesquisas voltadas a compreender a interrelação entre as aves brasileiras e a silvicultura comercial, especialmente das árvores
exóticas mais utilizadas;
Os trabalhos a serem apresentados devem ter como ponto focal as áreas plantadas, com as aves detectadas e suas interações com as florestas comerciais, sub-bosque, manejo silvicultural e outros. Os fragmentos de vegetação nativa também
1
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serão abordados quando pertinente, mas não será objetivo do simpósio discutir simplesmente o papel das áreas de reservas próprias ou não vizinhas aos plantios comerciais.
O simpósio será realizado na tarde do dia 6 de novembro. Cada participante
terá o tempo usual de 20 minutos de apresentação para o trabalho, com um máximo
de 10 minutos de discussão do mesmo. Ao final da sessão haverá uma discussão mais
abrangente do tema e dos desafios detectados por todos nos seus trabalhos ou na
vivência do assunto.
Um documento síntese será produzido e difundido. Esse documento terá o formato de um artigo aberto à participação dos convidados do simpósio e eventualmente
outros profissionais não listados previamente com experiência no tema. As bases
serão uma resenha histórica e estágio atual das pesquisas sobre o tema no país,
um direcionamento geral de novas pesquisas necessárias abrangendo as lacunas detectadas, novos desafios a serem incorporados à temática e as motivações para seu
desenvolvimento.
Programação:
a) Introdução ao Simpósio. Paulo de Tarso Zuquim Antas e André de Mendonça Lima.
b) Respostas da comunidade de aves ao ciclo silvicultural na região de baixada
do Espírito Santo. Paulo de Tarso Zuquim Antas
c) “Riqueza e abundância de aves em plantações de eucalipto no estado do
Mato Grosso do Sul”. Vágner de Araújo Gabriel, Casa da Floresta, SP.
d) “Comunidade de aves em florestas de eucalipto no Nordeste Amazônico:
Um estudo na região do Jari, Pará”. Luiz Mestre, Universidade Federal do
Paraná, campus de Palotina, PR.
e) “Estrutura de habitat e diversidade da avifauna em sistemas de silvicultura no planalto catarinense”. André de Mendonça Lima, Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul.
f) “Comunidade de aves em plantios de Pinus elliotti e Araucaria angustifolia
no Paraná”. Graziele Hernandes Volpato, LARF - Laboratório de Restauração Florestal, Universidade Federal de Viçosa, MG. Bolsista Pós-doc Júnior
CNPq.
g) “Monitoramento das comunidades de aves em florestamentos de Pinus
elliotti e Araucaria angustifolia na Floresta Nacional de Passo Fundo, Rio
Grande do Sul. Nêmora Pauletti Prestes, Universidade de Passo Fundo,
RS.

51

XX CONGRESSO BRASILEIRO DE ORNITOLOGIA
Universidade de Passo Fundo x 04 a 07 de novembro de 2013

avifauna em plantações de eucalipto no estado do Mato Grosso do Sul:
relação com o desenvolvimento de plantios
Vagner de Araujo Gabriel1
Fernando Igor de Godoy1
Julio César da Costa1
A expansão de plantações florestais tem sido notável no mundo. Atualmente, estas figuram entre os principais elementos das paisagens tropicais, fato que
as evidencia como objeto de estudos sobre conservação. Só no Brasil, por exemplo,
atualmente há 5,1 milhões de hectares de plantações de Eucalyptus. O conhecimento
sobre a contribuição dessa cultura para a conservação da biodiversidade ainda é incipiente, gerando muitas discussões nos meios científico e econômico. Nesse contexto,
o presente trabalho avaliou a riqueza, a abundância e a composição da avifauna em
talhões de eucalipto em diversas etapas do cultivo. O estudo foi realizado na Fazenda
Barra do Moeda, Três Lagoas, MS (51º47’O e 20º59’S), propriedade da Fibria Celulose S.A. Com 5623,5 ha, a fazenda possui 53,2% ocupados por plantação de Eucalyptus urograndis e 46,8% por vegetação nativa, composta basicamente por cerradão,
floresta estacional, floresta paludosa, vereda e campo úmido. Aplicou-se o método
de pontos para a coleta de dados, distribuindo-se 40 pontos pela área da plantação,
distantes ao menos 200 m entre si, permanecendo 5 minutos em cada, durante as
quatro primeiras horas da manhã. Foram realizadas 18 campanhas, no período de
agosto de 2008 a agosto de 2013. Nas três primeiras campanhas, todos os plantios
apresentavam 20 m de altura (com idade variando de 6-7 anos), enquanto que as subsequentes coincidiram com atividades de colheita em diferentes talhões, consequentemente formou-se um mosaico de talhões de diversas alturas. Para as análises dos
dados, os talhões foram categorizados de acordo com sua altura em: recém-cortado; <
1,0 m; 1,1-2,0 m; 2,1-3,0 m; 3,1-6,0 m; 6,1-10,0 m; 10,1-15,0 m; 15,1-20,0 m e > 20 m.
Foram obtidos 2443 contatos, sendo identificadas 122 espécies (40% do total registrado para toda fazenda). As famílias mais ricas foram Tyrannidae e Thraupidae, com
19 e 13 espécies, respectivamente. O número médio ± desvio padrão de espécies por
campanha foi 40,7 ± 5,8, enquanto que para o Índice Pontual de Abundância (IPA)
foi 3,39 ± 0,84. As espécies apresentaram oscilações em suas abundâncias ao longo
do tempo, associadas principalmente ao estágio de desenvolvimento do talhão e ao
comportamento migratório. O número médio ± desvio padrão de espécies por ponto
variou entre 0,73 ± 0,84 (amplitude: 0-3) em talhões recém-cortados, e até 4,34 ± 3,19
(amplitude: 0-17) em talhões > 20,0 m, variação que foi considerada significativa
pelo teste de Kruskal-Wallis, sendo que o teste não paramétrico por comparação de
1
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médias não mostrou diferença significava entre alguns estágios, tais como, as quatro
primeiras categorias (recém-cortado, < 1,0 m, 1,1-2,0 m, 2,1-3,0 m) e as duas últimas
(15,1-20,0 m e > 20,0 m). A maior riqueza nos últimos estágios estaria relacionada
à maior heterogeneidade vertical, formada pelos estratos (chão, sub-bosque, médio
e dossel). A análise de agrupamento UPGMA, feita a partir do número de contatos
de cada espécie por estágio, utilizando a similaridade de Bray-Curtis, revelou três
principais grupos: recém-cortado, < 1,0 m, 1,1-2,0 m e 2,1-3,0 m; 3,1-6,0 m, 6,1-10,0
m, 10,1 a 15,0 m e 15,0-20 m; e > 20,0 m. Basileuterus flaveolus, Hylocharis chrysura
(espécies florestais), Turdus leucomelas e Lanio cucullatus (semiflorestais) compuseram maior parcela da avifauna (IPA ~0,30 cada) quando os talhões possuíam mais
de 15,0 m de altura. Após colheita, espécies como Rhea americana, Cariama cristata,
Vanellus chilensis, Heterospizias meridionalis, Xolmis velatus se mostraram presentes. Nos quatro primeiros estágios notou-se predomínio de espécies de hábitos campestres, sendo as mais abundantes Volatinia jacarina e o semiflorestal L. cucullatus,
com os maiores valores de IPA no estágio 2,1-3,0 m, 0,42 e 0,28, respectivamente.
Nos estágios seguintes, semidependentes de ambientes florestados prevaleceram em
riqueza e abundância, enquanto que nos dois últimos estágios algumas florestais
também estiveram entre as mais abundantes. Maior entrada de espécies que costumam frequentar o dossel (e.g., Hemithraupis guira e Megarynchus pitangua) foi
observada a partir de 15,1-20,0 m. Lanio cucullatus foi a espécie que exibiu maior
plasticidade ambiental, com registo em todos os estágios e esteve sempre entre as
espécies mais abundantes. De um modo geral, diversas espécies campestres, florestais e semiflorestais se beneficiam em plantações de eucalipto. Quando se forma um
mosaico composto por talhões em diferentes fases de desenvolvimento, nota-se maior
diversidade de aves. Ainda, quando o sub-bosque está presente, compondo um estrato florestal nos talhões, verifica-se maior uso dos talhões pelas aves, pois estes se
tornam menos hostis. Logo, plantações de eucalipto podem desempenhar importante
papel na conservação da biodiversidade.
Palavras-chave: Conservação. Manejo florestal. Cerrado.
Órgãos Financiadores: Casa da Floresta Assessoria Ambiental Ltda., Fibria Celulose S/A – Unidade de Três
Lagoas (MS)
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COMUNIDADE DE AVES EM FLORESTAS DE EUCALIPTO NO NORDESTE AMAZÔNICO:
UM ESTUDO NA REGIÃO DO JARI, PARÁ
Luiz A. M. Mestre1
Jos Barlow2
As plantações de espécies florestais exóticas e as florestas secundárias estão
aumentando consideravelmente na Amazônia brasileira. Existe um debate sobre o
quanto as áreas em regeneração e plantações comerciais são capazes de auxiliar na
perda de biodiversidade ocasionada pelo desmatamento e qual seria a importância
destes habitas comparados a florestas preservadas. Neste estudo, usamos um desenho de replicas em larga escala para comparar a comunidade de aves nas áreas
de plantações de Eucalipto, florestas secundárias e primárias na região do Rio Jarí,
fronteira entre os Estados do Pará e Amapá. Este estudo foi realizado entre agosto de
2004 e julho de 2005 em uma área de 1,7 milhões de hectares, sendo mais de 50.000
hectares convertidos em plantações de Eucalipto e aproximadamente a mesma área
com vegetação secundária. Para comparar as comunidades de aves nas áreas de
plantações, florestas secundárias e primárias, utilizamos 5 réplicas para cada tipo
de ambiente com no mínimo 9 km de distancia entre eles. Em cada local, amostramos
a avifauna em 10 pontos de escuta (10 minutos, raio 50 m) e 24 redes neblina (12x2.5
m; malha 36 mm) abertas por 2 ou 3 dias. A estrutura dos habitats amostrados foi
medida por parâmetros como abertura da copa (fotos com lentes hemisféricas), número de árvores, diâmetro das árvores (>10cm DAP), densidade de liteira, lianas e
plântulas. As comparações da estrutura de habitat mostraram que a área basal das
árvores e das lianas é significativamente maior nas florestas primárias e menor em
secundárias. A porcentagem da abertura da copa foi semelhante em florestas primárias e secundárias, porém significativamente maior em florestas de Eucalipto.
Registramos 255 espécies de aves no total, sendo 236 espécies de 5591 indivíduos amostrados nos pontos de escuta, e 114 espécies de 1274 indivíduos capturados
nas redes neblina. As redes neblina registraram maior número de Glyphorhynchus
spirurus, Phaetornis superciliosus e Pithys albifrons em florestas primárias; maior
abundância de Manacus manacus, G. spirurus e Mionectes oleagineus em florestas
secundárias; e Glaucis hirsuta, Volatinea jacarina e Amazilia fimbriata em plantações de Eucalipto. Nos pontos de escuta observamos em maior abundância Lipaugus vociferans, Amazona farinosa e Brotogeris chrysopterus em florestas primárias;
maior abundância de Cecromacra tyrannina, Ramphocelus carbo e Cantorchilus
leucotis em florestas secundárias; e Tolmomyias flaviventris, Coereba flaveola e C.
leucotis em plantações de Eucalipto. Quando comparamos a riqueza destes locais,
1
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observamos significativamente menos espécies em florestas de Eucalipto, riqueza intermediária em florestas secundárias e maior em florestas primárias (os resultados
com redes não separam significativamente os dois últimos habitats). A estrutura das
comunidades de aves é claramente diferente nos três tipos de florestas, mostrando
distintos agrupamentos na analise de MDS. Os dois métodos de amostragem mostraram que as florestas primárias são dominadas por aves consideradas especialistas,
que ocupam apenas um tipo de habitat. Quando comparamos guildas, observamos
que as espécies seguidoras de formigas de correição e insetívoros que forrageam sob
folhas não foram observadas fora das florestas primárias; espécies generalistas do
estrato arbóreo foram mais abundantes em florestas secundárias e as nectarívoras
mais abundantes em plantações de Eucalipto. Nosso estudo mostra que estrutura
das comunidades de aves amazônicas que ocupam as florestas de Eucalipto e secundárias com regeneração antiga (entre 14 e 19 anos) são significativamente diferentes
das ocorrentes em florestas primárias. Estes resultados mostram que estas florestas
modificadas não podem compensar a perda de diversidade de aves ocorrente em florestas primárias, sendo que alguns micro-habitats de aves especialistas podem levar
até séculos para se recompor. Estudos futuros devem observar características como
a história dos possíveis distúrbios das áreas consideradas controle, a distância e o
número destas comparadas as outras áreas, minimizando efeitos de borda e aumentando a confiabilidade dos testes estatísticos. Ainda sugerimos distintas abordagens
metodológicas devido as limitações amostrais de cada método. Neste estudo mostramos o pequeno valor do reflorestamento por espécies exóticas em larga escala para a
conservação de aves amazônicas. Além disso, a expansão das florestas secundárias,
mesmo que em avançado estado de regeneração também não é a melhor maneira
de mitigar o problema da perda de biodiversidade na Amazônia. Os investimentos
em conservação devem se concentrar na preservação das áreas de floresta primária,
mesmo que degradadas, do que tentar restaurar ambientes severamente impactados
ou utilizar plantações de árvores exóticas para justificar uma equivocada ideia de
recomposição florestal.
Palavras-chave: Floresta Amazônica. Monoculturas. Florestas secundárias. Avifauna. Impactos ambientais.
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Estrutura de habitat e diversidade da avifauna em sistemas de
silvicultura no planalto catarinense
André de Mendonça-Lima1
A silvicultura está em franco progresso na América do Sul e as áreas de plantio
têm ocupado cada vez mais territórios. Atualmente há preocupação e necessidade de
compatibilizar o desenvolvimento com o máximo de integridade ecológica. No Brasil
o conhecimento dos efeitos desta atividade sobre a fauna e flora nativas ainda está
em formação e poucos estudos têm sido realizados na Floresta Ombrófila Mista. Esse
estudo, realizado no município de Campo Belo do Sul/SC, pretendeu investigar como
o estabelecimento de espécies em plantios comerciais de Pinus elliottii e Araucaria
angustifolia com sub-bosque afetam a riqueza, densidade e composição de plantas
lenhosas nativas e quais características das espécies colonizadoras são selecionadas
nestes ambientes que estruturam o habitat para a avifauna associada. Também,
se pretendeu verificar como a riqueza, a densidade e a composição da avifauna são
afetadas por variáveis ambientais estruturais (área basal, densidade total por área,
densidade de sub-bosque, diversidade de Shannon e dominância de Simpson) de
plantios nativos e exóticos de diferentes idades e com/sem a presença de sub-bosque.
Além disso, também se testou se a composição das espécies de plantas lenhosas em
plantios com sub-bosque e aves em plantios comerciais foi aninhada. Para cada tratamento (plantios de P. elliottii com sete anos e sem sub-bosque, plantios de P. elliottii
com 25 anos e sem sub-bosque, plantios de P. elliottii com 27 anos e com sub-bosque,
plantio de A. angustifolia com 30 anos e com sub-bosque e floresta nativa) foram
marcados quatro sítios amostrais para amostragem de parâmetros de vegetação e
avifauna. A vegetação foi amostrada a partir da metodologia do quadrante centrado em um ponto e as aves por pontos de contagem. As espécies de plantas lenhosas
foram categorizadas com base em suas características reprodutivas, incluindo a síndrome de dispersão e a cor, tipo e tamanho do diásporo. Os dados sobre riqueza foram
rarefeitos para realização de comparações. Foram utilizadas ANOVAS e MANOVAS
com testes de permutação para avaliar os dados sobre riqueza, densidade, composição e parâmetros de estrutura do hábitat ente os tratamentos. Para caracterizar
graficamente se houve variação na distribuição das espécies e categorias funcionais
entre os tratamentos foram efetuadas ordenações. A fim de avaliar se a composição
das espécies presentes em plantios representa um sub-conjunto das espécies que
ocorreram na floresta nativa foi efetuada uma análise de aninhamento. A floresta nativa apresentou maior densidade de plantas lenhosas quando comparada aos
plantios comerciais, embora não ocorram diferenças com relação a riqueza rarefeita.
A composição de espécies lenhosas foi diferente entre a floresta nativa e as áreas de
plantio. As características reprodutivas da vegetação lenhosa foram diferentes entre
1
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os dois tipos de plantio, onde existe uma maior frequência de espécies vegetais lenhosas com frutos zoocóricos no interior de plantios de P. elliottii. Os dados relacionados
a avifauna indicam diferenças com relação a riqueza rarefeita densidade e composição registradas entre os plantios e a floresta nativa e entre a maioria dos pares de
tratamentos. Não existe diferença para riqueza rarefeita apenas quando se compara
a floresta nativa e plantios de A. angustifolia com sub-bosque e entre plantios com
sub-bosque; para densidade apenas entre plantios sem sub-bosque e com diferentes
idades e entre floresta nativa e plantios com sub-bosque. A composição da avifauna
não apresentou diferenças apenas entre plantios sem sub-bosque e com diferentes
idades. Constatou-se que as espécies de aves ocorreram em um padrão aninhado de
distribuição, onde as assembleias de aves encontradas nos plantios são sub-grupos
da assembleia observada em ambiente florestal nativo, embora para a vegetação
lenhosa isso não tenha sido constatado. Os dados sobre variáveis estruturais ambientais demonstram haver diferenças entre os tratamentos, contudo apresentaram
efeitos apenas sobre a densidade da avifauna os parâmetros área basal, densidade
total por área e diversidade de Shannon. As ordenações para os dados sobre a vegetação lenhosa indicam a ocorrência de três grupos distintos, onde os plantios de A.
angustifolia encontram-se juntos a floresta nativa. Para os dados que relacionam a
avifauna, os tratamentos e as variáveis de ambiente também ocorre a formação de
três grupos, representados por (1) floresta nativa e plantios de A. angustifolia, (2)
plantios de P. elliottii com sub-bosque e (3) plantios de P. elliottii sem sub-bosque. As
espécies utilizadas em plantios comerciais podem funcionar como filtros ambientais
que determinam quais espécies nativas podem colonizar os plantios. Este estudo
indica a importância da utilização de espécies nativas em áreas de silvicultura e de
um manejo que permita a permanência do sub-bosque como forma de mitigação ao
impacto do plantio comercial tradicional, que retira este componente do ambiente,
sobre a avifauna. Um dos principais fragmentos de mata de tabuleiro da região fora
de UCs é a mata de Alcoprado (cerca de 1.800ha), nos municípios de Teixeira de Freitas e Vereda, BA. Sua importância para a conservação de psitacídeos no extremo sul
baiano já foi explicitada em bibliografia (Cordeiro, 2002) e nosso trabalho com aves
feito a partir de 2001 ampliou esse significado com a detecção de várias espécies ameaçadas e raras. Nesse fragmento também foi avaliado o impacto da substituição das
pastagens circundantes por plantios de eucalipto, assim como o efeito da manutenção de uma “cortina” permanente de eucalipto na sua borda mais exposta aos ventos
ressecantes. As aves ameaçadas, raras e endêmicas do bioma capturadas em redes
tem uma amostra de seu sangue coletada e depositada no Departamento de Genética
e Biologia Evolutiva da USP. A variabilidade genética atual dessas espécies pode ser
eventualmente avaliada e medidas adicionais para a conservação das populações
remanescentes podem ser indicadas. Uma de tais medidas, a translocação, já teve
seus protocolos estabelecidos e testados no município de Aracruz com Dendrocincla
turdina e Pyriglena leucoptera.
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COMUNIDADE DE AVES EM PLANTIOS DE Pinus elliotti E Araucaria
angustifolia NO PARANÁ
Graziele Hernandes Volpato1
Luiz dos Anjos2
O comércio madeireiro sempre teve destaque na economia brasileira, tanto no
cenário nacional como internacional. Como incentivo em aumentar o estoque de madeira e reduzir o desmatamento das florestas naturais, políticas de incentivos fiscais
foram criadas para o reflorestamento, o que aumentou significativamente o plantio
de árvores no país. Apesar das tendências politicas acreditarem que o simples acréscimo da cobertura vegetal já traz benefícios ao meio ambiente, plantios de árvores
especialmente exóticas não substituem o papel ecológico das florestas naturais em
todos os seus aspectos estruturais, morfológicos e funcionais. Contudo, dependendo
da estrutura e das técnicas de manejo, plantios de árvores podem ser mais favoráveis
à ocupação e sobrevivência de diversas espécies da fauna, incluindo a avifauna. O
estado do Paraná é um dos principais destaques no mercado florestal do país, com
maior área de florestas plantadas, principalmente de espécies exóticas como Pinus.
O plantio de Pinus, especialmente no sul do estado teve início na década de 60, em
substituição ao uso da Araucaria angustifolia para as atividades madeireira, que se
tornava cada vez mais escassa em áreas naturais e de difícil cultivo em sistema de
silvicultura. Na Floresta Nacional de Irati, localizada no sul do Paraná, é possível
encontrar um mosaico de habitats formado por plantios de A. angustifolia e Pinus
elliotti e áreas bem preservadas de Floresta Ombrófila Mista. Neste local, os plantios foram estabelecidos no início da década de 60 e que após os primeiros desbastes
foram mantidos sem muitas intervenções, possibilitando o estabelecimento do sub-bosque. Assim, as características desses plantios como a presença do sub-bosque e
proximidade a uma floresta nativa proporciona uma oportunidade de se conduzir um
estudo comparativo da avifauna em plantios de árvores nativas e exóticas. As avaliações dessas características podem indicar o potencial de plantio de árvores para
a conservação da biodiversidade e consequentemente apontar algumas estratégias
para conciliar politicas conservacionistas e as atividades econômicas da silvicultura.
O objetivo do presente estudo foi avaliar as comunidades de aves considerando a
dependência das espécies ao habitat florestal e ao estrato de forrageamento e nidificação, registradas nos dois tipos plantios presente nesta Unidade de Conservação.
Foi utilizado o método por ponto de escuta, com distância limitada a 100 m, em 12
pontos em cada plantio. Um total de 48 pontos foi amostrado em cada plantio no ano
1
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de 2006. No total, 100 espécies foram registradas, sendo que no plantio de A. angustifolia foram registradas 86 espécies e no plantio de P. elliotti 80 espécies de aves. A
análise de medidas repetidas revelou que o número de espécies por pontos foi significativamente maior no plantio nativo. No plantio nativo também foi registrado maior
número de espécies florestais-especialistas (espécies encontradas principalmente no
interior de floresta e raramente em bordas e áreas abertas). Nos dois tipos de plantios, o número de espécies florestais-generalistas (espécies encontradas frequentemente em bordas, florestas secundárias e em áreas abertas e raramente no interior
de florestas), de espécies que forrageiam na copa e no sub-bosque não foi diferente.
Esses resultados demonstram muita similaridade na composição das espécies entre
os tipos de plantios, provavelmente como consequência da presença do sub-bosque
e da matriz florestal. O desenvolvimento do sub-bosque em plantações de árvores
permite que a partir de determinada idade, estes deixem de ser apenas uma área
de produção de madeira e passe a criar condições favoráveis, como abrigo e alimento
para a avifauna. Assim, plantios de árvores podem ser apontados como um habitat
alternativo para a fauna e consequentemente uma importante ferramenta para a
conservação da biodiversidade. Apesar de ambos os plantios poderem atuar como um
habitat para diversas espécies de aves, a maior ocorrência de espécies, incluindo as
aves florestais-especialistas no plantio de A. angustifolia revela que mesmos plantios
exóticos expostos às mesmas condições de plantios nativos, esses ainda suportam
uma menor diversidade de aves.
Palavras-chave: plantio nativo. plantio exótico. sub-bosque.
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MONITORAMENTO DAS COMUNIDADES DE AVES EM FLORESTAMENTO DE
Pinus elliottii E DE Araucaria angustifolia NA FLORESTA NACIONAL DE
PASSO FUNDO, RIO GRANDE DO SUL
Nêmora Pauletti Prestes1
Jaime Martinez1
A Floresta Nacional de Passo Fundo (28º16’ S, 52º11’ W) é uma das maiores
áreas florestais do Planalto Médio do Rio Grande do Sul. Com área de 1.286,2 ha
apresenta ambientes compostos por floresta natural, florestamentos de Araucaria
angustifolia, Pinus elliottii, Eucaliptus sp., Ilex paraguariensis e áreas em processo
de regeneração natural. O objetivo foi comparar a riqueza e a abundância de espécies da avifauna encontradas em talhões de florestamento de A. angustifolia e de P.
elliottii ao grau de desenvolvimento do sub-bosque. O monitoramento das comunidades de aves vem sendo conduzido, durante 12 anos de estudo, através dos métodos:
captura-recaptura, censo pontual e realização de transectos. Para o método captura-recaptura de aves foram realizadas duas visitas a cada estação do ano, para cada
das tipologias da vegetação do estudo. Sete talhões fizeram parte das áreas de estudo. Para a aplicação desse método, utilizaram-se nove redes do tipo “mist-net” de 12
x 2,5 m instaladas no estrato inferior da floresta. O esforço de campo foi de 10.368 h/
rede (4 áreas x 2 estações do ano x 9 redes x 2 dias x 6 h x 12 anos). Os indivíduos capturados foram marcados com anilhas metálicas, fornecidas pelo Centro de Pesquisa
para a Conservação das Aves Silvestres (CEMAVE/ICMBio). Através deste método,
obteve-se um total de 4.686 capturas-recapturas de aves, amostrando 85 espécies,
que representam 43,8% do total de espécies registradas para a área de estudo (n =
194). As recapturas das aves nas diferentes áreas amostradas (n= 1.152) corresponderam a 32,6%. As recapturas sempre ocorreram nas mesmas áreas em que as aves
foram capturadas. As aves com status residente apresentam fidelidade às áreas onde
foram capturadas na Floresta Nacional de Passo Fundo. O número de capturas das
aves oscilou de acordo com o ambiente fitofisionômico. O maior número de espécies
capturadas foi em área de florestamento de Pinus elliottii com sub-bosque melhor
estruturado (n= 55), enquanto que o menor foi registrado para florestamento de A.
angustifolia com sub-bosque melhor estruturado (n= 34). Os resultados indicam uma
diversidade mais baixa para o florestamento de A. angustifolia de estrutura florestal
mais empobrecida (h’= 2,9) e, mais alta, para o florestamento de P. elliottii melhor
conservada (h’= 3,46). A espécie mais capturada foi Zonotrichia capensis (n = 126),
seguida de Basileuterus leucoblepharus (n= 78) e Pyrrhocoma ruficeps (n= 74). A
1
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maior parte das aves registradas para a Floresta Nacional de Passo Fundo é constituída por espécies com frequência de ocorrência igual ou inferior a 25%. Sittasomus
griseicapillus, Dendrocolaptes platyrostris, Lepidocolaptes squamatus, Leptasthenura setaria, Thamnophilus caerulescens, Myiodynastes maculatus, Zonotrichia capensis, Pyrrhocoma ruficeps, Parula pitiayumi, Basileuterus culicivorus, Basileuterus
leucoblepharus e Cyclarhis gujanensis foram as espécies que se destacaram com índice pontual de abundância (IPA) mais elevado nas áreas investigadas. Essas espécies
também obtiveram as maiores frequências de ocorrência. As áreas com vegetação
natural da Floresta Nacional de Passo Fundo apresentam uma maior diversidade
quando comparadas aos florestamentos homogêneos como A. angustifolia e P. elliottii. O corte seletivo das árvores dos plantios homogêneos, diminuindo seu adensamento, vai progressivamente permitindo uma maior regeneração da vegetação natural, desenvolvendo boa estrutura de seu sub-bosque, e assim beneficiam as aves
de ambientes florestais. Trabalhos de longa duração são extremamente importantes
para avaliar a eficácia destas áreas para a conservação das aves silvestres.
Palavras-chave: Captura-recaptura, Araucaria angustifolia, Pinus elliottii, Floresta
Nacional de Passo Fundo
Órgãos financiadores: Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza
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Projeto Charão: um estudo de caso em Biologia da conservação
Jaime Martinez1
Nêmora Pauletti Prestes2
A Biologia da Conservação é uma área multidisciplinar preocupada em conhecer e atuar no enfrentamento dos fatores que atuam sobre a redução do tamanho das
populações das espécies, buscando evitar sua extinção. O papagaio-charão Amazona
pretrei é ave típica do sul do Brasil, com ocorrência para os estados do Rio Grande do
Sul e Santa Catarina, entre os quais realiza movimento migratório. Durante parte
do ano, contemplando seu período reprodutivo, entre os meses de agosto a dezembro,
a espécie distribui-se por uma ampla região do Rio Grande do Sul, caracterizada por
um mosaico de pequenos ambientes florestais entremeados de áreas abertas. Após
o período reprodutivo, A. pretrei apresenta o hábito de realizar concentrações populacionais regionais, cada vez maiores, na medida em que migram para o planalto
catarinense, para áreas que apresentam maior cobertura de florestas com araucárias. Nesse tipo de florestas, A. pretrei busca seu principal item alimentar durante o
outono e inverno, que são as sementes do pinheiro-brasileiro, Araucaria angustifolia,
popularmente conhecidas por pinhões. A intensa redução dos pinheirais no norte e
nordeste do Rio Grande do Sul, por décadas de exploração madeireira, e abertura de
novas áreas para a agricultura, indicava um declínio progressivo de seu tamanho
populacional durante as décadas de 70 e 80. Os censos eram realizados em meio a antiga área de concentração populacional, na região da Estação Ecológica de Aracuri,
no nordeste do Rio Grande do Sul, especialmente criada para proteger o dormitório
coletivo de milhares de charões durante o outono e inverno. A estratégia da espécie
de ampliar sua área de alimentação com as sementes de A. angustifolia, passando
a ocupar o planalto catarinense, parece ter sido o principal fator de reversão de sua
tendência populacional. A média do tamanho populacional de A. pretrei, desde quando se constituiu o Projeto Charão (AMA-ICB/UPF), em 1991 para atuar na pesquisa,
monitoramento e conservação da espécie, é de 17.162 papagaios (+ 3.297) Seu grau
de socialização, referenciado pelo tamanho médio dos bandos, modifica-se bastante
de acordo com a fase de seu ciclo biológico anual, com o menor tamanho médio (3,6
indivíduos) durante o período de reprodução, no mês de outubro, e o maior tamanho
médio durante a fase de alimentação com as sementes de A. angustifolia, com 540,4
indivíduos, durante o mês de abril. A migração da espécie desde as áreas de reprodução, no Rio Grande do Sul, até as áreas de forrageamento com o pinhão no sudeste
de Santa Catarina, foi comprovada com a utilização da radiotelemetria. Cerca de 30
dias após a saída do ninho, os filhotes abandonam a área natal, principiando um des1
2
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locamento que, conforme a região de reprodução pode chegar a cerca de 450 km até o
destino final da rota migratória nos pinheirais do planalto catarinense. Outra ameaça que no passado apresentava grande dimensão, trazendo impactos negativos para
a população do papagaio-charão, era a captura de filhotes nos ninhos, abastecendo
um mercando ilegal regional de animais silvestres. Campanhas e ações continuadas
de educação e sensibilização do público promovidas pelo Projeto Charão, associadas a
uma fiscalização mais intensa do tráfico de animais silvestres, e também a diminuição da população humana do meio rural, parecem ter diminuído significativamente
a intensidade dessa ameaça sobre a população de A. pretrei. Com relação às necessidades de reprodução do papagaio-charão, a caracterização de seus ninhos indicou
que o mesmo utiliza cavidades de 26 espécies vegetais arbóreas, com predominância
para Cupania vernalis (21%), Sebastiania klotzschiana (16%) e Nectandra lanceolata
(6%). A disponibilidade desse recurso vem diminuindo na natureza pela dificuldade
de regeneração dos ambientes florestais, principalmente pela atividade de pastoreio
do gado. A análise da oferta de 273 caixas-ninho, como forma de melhoria rápida do
hábitat para a reprodução, mostrou uma ocupação de 58% das cavidades artificiais
ofertadas, sendo 38,7% destas pelas aves, 13,9% por insetos e 9,5% por mamíferos.
Embora a ocupação das caixas-ninho pelo papagaio-charão tenha sido baixa, apenas
cerca de 3%, a utilização dessa estratégia conservacionista é interessante pelo fato
de diminuir a pressão de competição inter-específica pelo recurso cavidade arbórea.
Com relação à alimentação do papagaio-charão, eles são oriundos de 72 espécies
arbóreas, das quais a espécie utiliza diferentes componentes de acordo com o tipo de
planta, com destaque para frutos (73,8%), sementes (4,8%), gemas foliares e florais
(4,8%). No período de outono e inverno, 92,3% dos registros de campo sobre a alimentação de A. pretrei, fazem referência às sementes do pinheiro-brasileiro, destacando
a importância desse item alimentar para a espécie. Bandos que utilizam áreas de
reprodução mais distantes do planalto catarinense realizam deslocamentos de até
450 km para encontrar ambientes com boa disponibilidade de pinhões. Papagaios
monitorados pela radiotelemetria deslocaram-se até 25 km desde o dormitório até
ambientes florestais para consumirem sementes de araucária. Concluímos com o que
chamamos de “a lição de Aracuri”, com o poder público criando uma Estação Ecológica, em 1981, com foco na proteção de uma espécie, o papagaio-charão, protegendo
de maneira integral uma área de 270 ha. Neste caso, efetivamente foram protegidos
os ambientes utilizados por A. pretrei como dormitório-coletivo, onde realizava suas
históricas grandes concentrações populacionais. Não houve a preocupação com a conservação das florestas com araucárias no entorno de Aracuri, contemplando a área
de forrageamento que os papagaios utilizavam durante sua permanência na região.
No início dos anos 90, quando praticamente não era mais registrado o papagaio-charão nessa unidade de conservação, no período do outono e inverno, localizamos
uma grande concentração populacional da espécie no planalto catarinense entre os
municípios de Painel, Urupema e São Joaquim. Essa região destaca-se pelo grande
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número de fragmentos florestais com araucárias, entremeados de áreas de campos
com boa regeneração dessa importante conífera para os papagaios. Esse conjunto de
ambientes com araucária passa a ser foco para a conservação de A. pretrei, e também de sua espécie simpátrica, o papagaio-de-peito-roxo (Amazona vinacea). Considerando que vem crescendo a comercialização do pinhão para consumo humano,
principalmente por parte de pequenos e médios proprietários de terras, estabelece-se
uma nova perspectiva para a conservação da araucária. Assim, para a conservação
de A. pretrei e de toda a diversidade biológica associada às florestas com araucárias,
a sociedade tem a possibilidade de aplicar toda sua aprendizagem, contemplando a
“lição de Aracuri”. Para tal, recomenda-se utilizar o conhecimento científico disponível, realizando uma sinergia entre estratégias de proteção integral das florestas com
araucárias, e de sua utilização através do manejo sustentável contemplando aspirações das comunidades rurais.
Palavras-chave: Floresta com araucárias. Estação Ecológica de Aracuri. radiotelemetria.
Órgãos financiadores: Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, Acordo TFCA/Funbio, CMPC Celulose.
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o papel dos comitês de taxonomia na consolidação de listas de espécies
em unidades geopolíticas: conflitos, dilemas e proposta de uma agenda
de trabalho PARA O BRASIL
Alexandre Aleixo1
Comitês de taxonomia responsáveis pela consolidação de listas sistemáticas
de grupos taxonômicos diversos têm um papel chave na sumarização e transmissão
de conhecimento técnico-especializado para a sociedade como um todo, com particular importância para a consolidação de políticas de conservação, manejo e uso da
biodiversidade. Apesar desta grande importância como ferramenta de pesquisa e
gestão, o processo de consolidação de listas sistemáticas é dificultado por uma série
de questões, que vão desde as de cunho político até outras relacionadas à incerteza
inerente ao processo de delimitação de táxons, além de aspectos metodológicos como
o uso de diferentes tipos de caracteres de classificação sistemática. Aqui, enumero e
discuto brevemente algumas fontes de conflitos e dilemas que afetam o trabalho e os
produtos de comitês de taxonomia, analisando as implicações das diferentes estratégias alternativas conflitantes em cada caso. Dado a importância das listas sistemáticas em diferentes níveis e públicos, enfatiza-se a necessidade de maior divulgação e
transparência dos debates e deliberações dos comitês como estratégia essencial para
minimizar as dificuldades inerentes ao processo de consolidação, revisão e uso destas
listas por parte do grande público. Por fim, proponho que o conhecimento científico
rigoroso existente sobre o processo de diversificação biológica nos níveis micro e macro-evolutivos seja adotado como o critério essencial e perene para nortear o processo
contínuo de consolidação e revisão de listas sistemáticas.
Palavras-chave: Impedimento taxonômico. Nomenclatura. Sistemática filogenética.
Órgãos financiadores: CNPq, FAPESPA, FAPESP.
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TAXONOMIA, CONSERVAÇÃO E OS DESAFIOS PARA O FUTURO DA AVIFAUNA
BRASILEIRA
Luís Fábio Silveira1
O número de espécies válidas que ocorrem no Brasil tem aumentado rapidamente nos últimos anos. Uma parcela deste aumento no número de espécies deriva
da descoberta de novos táxons ou de novos registros para o país, enquanto que revisões taxonômicas com base em conceitos de espécie mais modernos respondem por
outra parte importante deste incremento. Além de trazer uma visão mais precisa
da nossa biodiversidade, permitindo que estudos sobre os padrões e processos que a
geraram sejam feitos de maneira adequada, estas “novas” espécies, acrescentadas à
lista brasileira, frequentemente encontram-se sob algum grau de ameaça. O Brasil
foi um dos primeiros países no mundo a inserir, em suas listas de aves ameaçadas,
táxons em nível subespecífico. Embora, no momento da elaboração destas listas,
muitas destas subespécies pudessem não ser válidas, foi adotado o princípio da precaução. À partir da publicação da lista de aves ameaçadas de extinção, em 2003, diversas revisões taxonômicas foram realizadas e comprovaram o acerto desta medida,
pois muitos das subespécies provaram-se, de fato, espécies válidas e que até então
foram mantidas à margem de qualquer programa de conservação. A não adoção deste
critério por outras entidades, como a IUCN, tem-se mostrado deletéria para a conservação da avifauna brasileira. A avifauna de áreas como os Centros Pernambuco e
Belém de endemismo apresentam altíssimos graus de ameaça que só recentemente
começaram a ser revelados e provavelmente o número de táxons hoje considerados
ameaçados de extinção no Brasil ultrapassa os 300. Recomendamos a continuidade
das revisões taxonômicas para que seja possível ter um melhor entendimento sobre
quais são as aves brasileiras ameaçadas de extinção e quais serão as medidas para
a sua conservação.
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PLANOS DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DAS AVES BRASILEIRAS
Patricia Pereira Serafini1
A Lista Oficial da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção de 2003 registra 394
espécies terrestres, somando-se a estas mais 233 espécies aquáticas, totalizando 627
espécies da fauna terrestre e aquática ameaçadas de extinção. Estimativas recentes
indicam que este número poderá dobrar até 2020 caso a tendência atual seja mantida. Com a criação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade –
ICMBio por meio da Lei nº 11.516 de agosto de 2007, a atribuição de conservação das
espécies ameaçadas passou a ser desempenhada por este novo instituto. Em 2009,
o Instituto Chico Mendes – Diretoria de Conservação da Biodiversidade estabeleceu
uma estratégia para elaboração e implementação dos planos, envolvendo, parceiros
externos bem como, nos termos da Portaria Conjunta ICM-MMA nº 316/2009 que
define os planos com instrumento da Política Nacional de Biodiversidade, e a Portaria n° 78/2009 do ICMBIO, que dá atribuição os seus centros de pesquisa e conservação, para coordenarem planos de ação. Estes se responsabilizam pela elaboração
e consolidação de informações sobre as espécies e identificação das ameaças e, em
oficinas de planejamento participativo, constroem o Plano de Ação Nacional – PAN,
num acordo coletivo, com diversos parceiros, pactuando-se as ações factíveis necessárias para reduzir as ameaças às espécies, num prazo pré-determinado. Um plano
de ação (PAN), portanto, possui três partes: 1- síntese dos aspectos biológicos e ameaças; 2- planejamento pactuado nas oficinas para minimizar estas ameaças (planilha
construída com parceiros e colaboradores) e 3 - a forma de monitoria e execução do
plano (planilha de metas). Todos estes procedimentos para a elaboração, aprovação,
publicação, implementação, monitoria, avaliação e revisão de planos nacionais para
conservação de espécies ameaçadas de extinção encontram-se regulamentados pela
Instrução Normativa ICMBio nº 25, de 12 de abril de 2012. E o processo de elaboração de planos de ação de espécies ameaçadas deve ser orientado pelos seguintes
pressupostos: a) Incorporação do planejamento estratégico e operacional durante o
processo de elaboração com indicação do patamar de mudança do estado de conservação das espécies e indicação clara dos cenários desejáveis; b) Processo de acordo
coletivo e identificação de responsabilidades dos atores envolvendo os tomadores de
decisão e setores interessados; c) Definição de uma relação causal entre objetivo,
metas e ações factíveis com a determinação de indicadores que serão os parâmetros
de aferição do alcance do patamar estabelecido e dos procedimentos necessários para
o efetivo monitoramento da implementação do plano. É o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Aves Silvestres – CEMAVE/ICMBio, o centro especializado
1
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do governo federal responsável por elaborar, monitorar a implementação e conduzir
os planos de ação nacional das 160 espécies de aves que constam na Lista Oficial da
Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção, considerando as atribuições da Portaria
ICMBio nº 78, de 03 de setembro de 2009. Nesta palestra contextualizamos os planos
de ação para a conservação das aves ameaçadas que já existem, o grau atual de implementação dos mesmos e as estratégias futuras.
Palavras-chave: ações para conservação. planejamento. ameaças.
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A importância da genética para a conservação das aves silvestres
Cristina Yumi Miyaki1
Renato Caparroz2
Populações grandes de espécies naturalmente exogâmicas geralmente apresentam ampla diversidade genética, enquanto esta é tipicamente reduzida nas populações pequenas. A redução de variabilidade genética pode levar à diminuição do
valor adaptativo dos indivíduos e diminuir a capacidade destes de responderem a
mudanças nas pressões seletivas, levando em casos extremos, à extinção de espécies.
Diante disso, a conservação da variabilidade genética das espécies baseada nos processos históricos e recentes que contribuíram para a sua atual distribuição é essencial para a manutenção da biodiversidade. A IUCN, uma das maiores organizações
internacionais para a conservação da natureza reconhece a necessidade de conservar
a variabilidade genética como uma das três prioridades globais de conservação. Além
da manutenção da variabilidade genética em condições in situ, programas de reprodução em cativeiro e manejo da vida silvestre geralmente reconhecem a importância
de minimizar a perda da diversidade genética e a endogamia, estabelecendo ações de
manejo que incluem o estabelecimento de casais para a reprodução com menor grau
de parentesco. Além da importância da variabilidade genética para as populações
mencionada acima, esta pode ser explorada pelo pesquisadores como fonte de informação para resolução de diversas questões biológicas relacionadas com a conservação
da biodiversidade. Desta forma, nós iremos abordar neste painel algumas aplicações
da genética que podem auxiliar a planejar ações de conservação em condições in situ
e ex situ. Assim, será abordado como é possível identificar espécies a partir de amostras que não podem ser identificadas morfologicamente. Também discutiremos como
identificar unidades de manejo para a conservação e como esse tipo de informação
auxilia na tomada de decisão. A origem geográfica de indivíduos apreendidos e como
esse dado pode ser utilizado também serão debatidos. Será tratado como se identifica híbridos e como caracterizar a similaridade genética entre pares de indivíduos,
utilizando essa informação na elaboração de estratégias de conservação. Apesar do
importante aporte de informações que dados genéticos podem trazer, é fundamental
que haja complementação desses dados com outros (ex. de biologia reprodutiva, de
ecologia) para que ações planejadas possam resultar em benefícios à conservação.
Palavras-chave: filogenia. filogeografia. marcadores moleculares.
Órgãos financiadores: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Núcleo de Apoio à
Pesquisa em Biodiversidade e Computação – Universidade de São Paulo.
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O LEGADO DE ALDO LEOPOLD PARA A CONSERVAÇÃO DA NATUREZA: VÍDEO GREEN
FIRE – ALDO LEOPOLD E UMA ÉTICA DA TERRA PARA OS DIAS ATUAIS
Rômulo Ribon1
Aldo Leopold foi um dos mais influentes conservacionistas e sua obra permeia
grande parte do que biólogos, conservacionistas e preservacionistas de todo o mundo
defendem, mesmo sem saberem direito de onde vêm os conceitos e ideias calorosamente defendidos e debatidos no século XXI. “A Sand County Almanac”, a obra prima
que Leopold escreveu no final de sua vida, foi eleito, ao lado de Primavera Silenciosa
(Silent Spring) de Rachel Carlson, a obra mais influente do pensamento ambientalista norte-americano no século XX. Leodold foi caçador esportivo ao longo de toda sua
vida e defendia tanto a conservação quanto a preservação, colocando proprietários
rurais, caçadores e governos como centrais na manutenção dos recursos naturais.
Foi o criador e professor da primeira disciplina de manejo de fauna nas Américas e
seu livro “Game Management” é ainda leitura obrigatória para o pesquisador, o gestor público, o caçador, o político e o ativista que querem manter populações animais
viáveis para o uso sustentável a longo prazo. Seu respeito na comunidade científca
e conservacionista levou à sua indicação para ocupar o cargo de Secretário de Meio
Ambiente da ONU mas sua morte prematura não permitiu que o fizesse. O mini-curso trará a história de Aldo Leopold, a evolução de suas ideias e como estas são
tão atuais quanto importantes para a urgente mudança de paradigma pela qual a
conservação da natureza no Brasil precisa passar. O mini-curso acompanhará a primeira exibição pública do filme “Green Fire: Aldo Leopold and a Land Ethic for our
time” no Brasil, durante o XX CBO.
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PERDA DE CONECTIVIDADE FUNCIONAL NO CERRADO: UM ESTUDO DE CASO NO
NORTE DE MINAS GERAIS, BRASIL
Samira Rezende Duarte1
Cássia Alves Lima1
Diogo dos Santos Nascimento1
Gislaine Aparecida Fernandes1
A conectividade e o tamanho do fragmento são fatores importantes para a persistência de espécies na paisagem. A conectividade pode ser definida como o grau
em que a paisagem facilita ou não a dispersão do animal e a colonização de novos
fragmentos. Portanto, estudos com conectividade são importantes para o manejo de
áreas fragmentadas e também no desenho de reservas naturais. Essa é uma abordagem relevante já que diversas áreas naturais, como o Cerrado, sofrem com a intensa
perda de habitat. Diante disto, este trabalho teve como objetivo analisar a conectividade funcional dos remanescentes de Cerrado do norte de Minas Gerais nos anos
de 2002 e 2009. Para isso foi calculado o Índice Integral de Conectividade (IIC) com
base na área dos fragmentos, utilizando distância borda-a-borda e analisando fragmentos distantes até 1000 metros (ArcGis9.3 e Conefor2.6). Com base na composição
da avifauna nos remanescentes o IIC foi avaliado para 15 distâncias de dispersão,
sendo estas 10-100 (intervalos de 10 metros), 150, 200, 300, 400 e 500metros (Conefor Sensinode2.6). Os resultados foram analisados comparativamente considerando
os valores médios de IIC ( IIC ) e a porcentagem de fragmentos com IIC igual a zero
(%IIC=0) para 2002 e 2009. Nestes sete anos foi observada uma perda de 569 fragmentos, correspondentes a 14% da área de 2002. O
IIC foi mais baixo e apresentou pouca variação para as distâncias entre 10
e 150m e foi maior para as distâncias entre 200 e 500m em 2002, enquanto em
2009 observamos pouca variação entre as distâncias. Embora haja pouca variação no
IIC, a %IIC=0 variou consideravelmente entre as distâncias dentro de cada período,
assim como para a mesma distância comparando os anos. Também foi observada
uma relação negativa entre a distância de dispersão e %IIC=0. Desta forma, a perda de conectividade funcional entre 2002 e 2009 pode ser observada pelo aumento
na %IIC=0, uma vez que o IIC variou pouco entre os anos. Os fragmentos com IIC
mais elevado concentram-se principalmente à margem oeste do Rio São Francisco,
onde se concentram a maioria das unidades de conservação desta mesorregião. Em
contrapartida, a margem leste concentra os fragmentos de menor área e também os
menores valores de IIC, que somados ao menor número de unidades de conservação resultam em uma baixa conectividade funcional. Esta região concentra ainda
1
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os municípios com maior densidade populacional, fator que pode ter intensificado
a perda de habitat e que dificulta a elaboração de propostas de recuperação da conectividade. Neste contexto, grupos que apresentam menor potencial de dispersão
podem ser mais susceptíveis à perda de conectividade, o que foi evidenciado no grupo
de aves com menor potencial de dispersão (10-100m). Assim, destacamos que a perda da conectividade funcional observada pode intensificar eventos estocásticos nas
populações remanescentes e também a perda da biodiversidade, sendo necessárias
propostas de manejo e conservação.
Palavras-chave: Índice integral de conectividade. fragmentação. Aves.
Orgãos finaciadores: CAPES, CNPq
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VARIAÇÃO TEMPORAL NA RIQUEZA E ABUNDÂNCIA DE ESPÉCIES DE AVES
INSETÍVORAS E NECTARÍVORAS AO LONGO DE CINCO ANOS EM UM ESTÁGIO INICIAL
DE REGENERAÇÃO NATURAL DE UMA FLORESTA TROPICAL SECA.
Hugo Neri de Matos Brandão1
Paulo Ricardo Siqueira1
Karen Mirele Caldeira1
Jannyne Márcia Amorim Silva1
Paulo Augusto Bittencourt1
Lemuel Olívio Leite1
Em ambientes naturais, a estrutura do habitat pode ser um dos principais
fatores que determinam a riqueza, abundância e a forma como as aves estão distribuídas, podendo assim, influenciar a organização das comunidades destes organismos. Algumas condições naturais ou não podem modificar as características de um
habitat, como as variações nas condições climáticas entre as estações e as atividades
antrópicas que alteram as paisagens naturais. Essas modificações envolvidas na estrutura e composição da vegetação podem influenciar de formas distintas a dinâmica
das diferentes guildas tróficas. Desta forma, o objetivo desse estudo foi descrever
as variações na riqueza e abundância de aves pertencentes às guildas insetívora e
nectarívora em um estágio de sucessão inicial de uma floresta tropical seca ao longo
de cinco anos de regeneração natural e entre as estações seca e chuvosa. O estudo foi
conduzido no Parque Estadual da Mata Seca, no município de Manga, que está localizado no norte de Minas Gerais, cuja vegetação é constituída predominantemente
por floresta tropical seca. A captura das espécies foi realizada com redes de neblina
entre outubro de 2007 e junho de 2012, no início e fim das estações seca e chuvosa,
totalizando 20 coletas (5.400 horas-redes). Para verificar a variação na riqueza e
abundância das espécies nas diferentes guildas entre os anos e os meses de coleta,
foram construídos modelos lineares generalizados no programa estatístico R. As análises mostraram que a riqueza e abundância dos insetívoros não variaram de forma
significativa entre os meses e nem ao longo dos anos na área de estudo. A permanência desses organismos na área de estudo, mesmo durante os meses de seca, pode ser
justificada pela versatilidade de comportamentos durante a exploração dos recursos
alimentares, que permitem a utilização de diferentes itens durante a época em que
os alimentos estão restritos. A não ocorrência de variações na riqueza e abundância
ao longo dos anos pode sugerir que as modificações no habitat na área de estudo não
foram suficientes para provocar mudanças nessa guilda. Com relação aos nectarívo1
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ros, apenas a abundância variou de forma significativa entre os meses de coleta, sendo maior nos meses que representam a estação chuvosa (dezembro e abril), mas não
variou ao longo dos anos. Na área de estudo, o estagio inicial apresenta as maiores
porcentagens de intensidade de flores durante a estação chuvosa. Neste sentido, esta
estação pode apresentar uma oferta maior de recursos alimentares e, desta forma,
permite a ocorrência de um maior número de indivíduos na comunidade. Encontramos que as condições do meio influenciam cada guilda de diferentes maneiras e, por
isso, devem ser interpretadas juntamente com as informações acerca da biologia de
cada grupo.
Palavras-chave: guildas. sazonalidade e recursos alimentares.
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AVES QUE SE ALIMENTAM DOS FRUTOS DE Trema micrantha EM
PALOTINA, PARANÁ
Larissa Cristina Hjort1
Juliana Rechetelo2
Fábio Apolinário Martins1
Luiz Augusto Macedo Mestre1
As árvores pioneiras da espécie Trema micrantha (Grandiúva, Ulmaceae) são
comuns em bordas dos fragmentos de Floresta Estacional Semidecidual na cidade
de Palotina - PR. Neste estudo pretendemos (1) identificar as espécies de aves que
se alimentam de Trema micrantha; (2) quantificar os principais comportamentos
de forrageio; e (3) comparar a riqueza de aves registradas em pontos onde esta árvore é considerada como central e em pontos aleatórios sem esta espécie arbórea.
Registramos as aves entre março de 2012 e junho de 2013 no período entre 6 h e 10
h. Observamos quatro pontos com presença de T. michranta onde registrávamos as
aves ao redor (obedecendo 25 m de raio), as espécies que se alimentavam dos frutos
e seus comportamentos; e quatro locais na mesma região sem a espécie arbórea (obedecendo ao mesmo raio), em amostragens de 10 minutos em repetições de duas vezes
por mês. Comparamos com teste de permutação para duas populações o número de
espécies observadas relativas ao tempo amostral de cada ponto. Registramos o total
de 22 espécies de aves consumindo frutos (principalmente verdes) de T. micrantha
em 65 horas e 30 minutos de observações em 23 indivíduos arbóreos. Também foram
observadas outras 21 espécies de aves utilizando esta árvore como poleiro. Observamos as seguintes espécies consumindo os frutos: Tangara sayaca (sanhaço-cinzento,
24,7% do total dos eventos de consumo), Elaenia flavogaster (guaracava, 21,8%),
Dacnis cayana (saí-azul, 12,9%), Myiozetetes similis (bentevizinho-de-penacho-vermelho, 6,4%), Conirostrum speciosum (figuinha-de-rabo-castanho 5,9%), Turdus leucomelas (sabiá-barranco, 5,3%), Crotophaga ani (anu, 4,8%), Pitangus sulphuratus
(bem-te-vi, 3,2%), Pipraeidea bonariensis (saíra-viúva, 2,9%), Tyrannus melancholicus (siriri, 2,9%), Tersina viridis (saí-andorinha, 2,3%), as demais espécies apresentaram menos de 2% do total de consumos cada. Registramos três comportamentos
alimentares: i) a ave captura do fruto sob o poleiro sem estender o corpo; ii) a ave
captura o fruto estendendo-se para baixo ou para cima do poleiro; iii) a ave captura o fruto em voo pairando brevemente em frente a ele. Destes, o comportamento
de capturar o fruto sob o poleiro sem estender o corpo foi o mais usado pelas aves
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(57,8%), o qual somente uma espécie não o utilizou. Não observamos diferenças significativas quando comparamos o número de espécies observadas nos pontos com e
sem esta espécie de árvore como centro. Apesar da riqueza de aves não ter variado
significativamente em decorrência da presença desta espécie de árvore, observamos
que esta pode ser considerada um recurso para cerca de 25% das potenciais espécies
frugívoras já observadas na área de estudo. Ressaltamos a importância de se estudar
as características individuais e fenológicas de cada árvore, pois observamos preferência por alguns indivíduos arbóreos. Concluímos que os frutos de Trema micrantha
podem ser considerados bons recursos alimentares às aves da região, inclusive no
inverno e, por este motivo, indicamos o plantio e conservação de árvores zoocóricas
na borda de fragmentos urbanos.
Palavras-chave: Floresta Estacional Semidecidual. Trema micrantha. Frugivoria.

77

XX CONGRESSO BRASILEIRO DE ORNITOLOGIA
Universidade de Passo Fundo x 04 a 07 de novembro de 2013

VARIAÇÃO MORFOLÓGICA SEM DIFERENCIAÇÃO CORRESPONDENTE EM GENES
MITOCONDRIAIS DO PSITACÍDEO Brotogeris sanctithomae
Roberta de Castro Canton1
Mario Cohn-Haft1
Tomas Hrbek1
Camila Ribas1
Brotogeris sanctithomae é um psitacídeo da várzea amazônica, conhecido na
região como “periquito-estrela”, devido à testa amarela contrastando com o resto
da plumagem toda verde. Suas duas subespécies se diferenciam por uma mancha
amarela na região pós-ocular, presente em B. s. takatsukasae, do Rio Amazonas, e
ausente em B. s. sanctithomae, que ocorre no Solimões e afluentes. Apesar dessa
diferenciação, uma recente análise filogenética do gênero não encontrou covariação
molecular (ND2, citocromo b e íntron 7 do gene beta-fibrinogênio) distinga os dois
táxons. Isso pode ser explicado por uma ou mais das seguintes causas: (1) a mancha
pós-ocular não é herdável; (2) a divergência entre os dois táxons é tão recente que
ainda não houve tempo suficiente para fixação de diferenças moleculares entre as
populações; (3) divergência histórica com recente contato secundário e fluxo gênico
(hibridização) entre as duas linhagens; (4) a característica considerada diagnóstico
dos táxons em questão não os diferencia de forma correta. Para entender essa situação, iniciamos um estudo envolvendo análise morfológica de exemplares em coleções
e de fotografias com procedência geográfica, observações na natureza, e análise do
genoma nuclear, junto com coleta intensiva ao redor e dentro da zona de provável
contato das subespécies (entre Manaus e Itacoatiara). Observações em campo e análises morfológicas revelaram indivíduos dentro da distribuição de B. s. sanctithomae
com manchas pós-oculares pequenas e, tipicamente, apenas em um lado da cabeça.
Em contraste, todos os indivíduos na distribuição de B. s. takatsukasae apresentam
manchas pós-oculares simétricas e bem desenvolvidas. Foi observado também outro
caráter morfológico, a cor da íris, que mostrou perfeita congruência geográfica com
as supostas distribuições das subespécies, independente da presença de manchas
pós-oculares: amarelo-esbranquiçado em B. s. sanctithomae e marrom em B. s. takatsukasae. Este resultado sugere hibridização com introgressão unidirecional do gene
para mancha pós-ocular amarela, e forte seleção sexual associada com a cor da iris.
O sequenciamento de marcadores nucleares (ainda em andamento) irá ajudar a distinguir entre os diferentes cenários, confirmando ou não a hipótese de introgressão.
Palavras-chave: Hibridização. especiação recente. sequenciamento nova geração.
Orgãos finaciadores: CNPq, CAPES, FAPEAM, PPG-GCBEv/INPA
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FILOGEOGRAFIA DO BICUDINHO-DO-BREJO Stymphalornis acutirostris
(THAMNOPHILIDAE), UM ENDEMISMO DE BREJOS DA FLORESTA ATLÂNTICA
AMEAÇADO DE EXTINÇÃO
Ricardo Belmonte Lopes1,2,3,6
Marcos Ricardo Bornschein2,3,4
Bianca Luiza Reinert3,5
Daiane Diniz Sobotka3
Marcio Roberto Pie1,2,3
Pela primeira vez se estuda a filogeografia de uma ave ameaçada de extinção não florestal do bioma Floresta Atlântica, o bicudinho-do-brejo (Stymphalornis
acutirostris), endêmico de brejos do sul do Brasil. Coletamos amostras de penas de
sete das 10 populações da espécie e as utilizamos para extração de DNA e sequenciamento do gene mitocondrial ND2 e três íntrons de genes nucleares (CSDE, NAT15 e
CRYAA). Utilizamos sequências adicionais do gene mitocondrial citocromo b (CYB)
para estimar o tempo de divergência entre populações. Encontramos quatro haplótipos para o gene ND2, cinco para o CSDE, 18 para o NAT15 e 27 para o CRYAA.
Os resultados obtidos sugerem a estruturação das populações do bicudinho-do-brejo
em uma linhagem norte (Paraná e litoral norte de Santa Catarina) e uma linhagem
sul (litoral sul de Santa Catarina e Rio Grande do Sul) (ND2 Fst =0,79; CSDE Fst
= 0,34, NAT15 Fst = 0,57, CRYAA Fst = 0,19), com ambas apresentando uma baixa
variabilidade genética. Os valores de Fs e Dt para os diferentes genes indicam que
estas linhagens sofreram diferentes eventos de expansão e gargalo genético. A datação indica que as duas linhagens divergiram há cerca de 120 mil anos, talvez devido
a um aumento no nível do mar. No entanto, o posterior abaixamento do nível do mar,
durante o ultimo máximo glacial, parece ter propiciado fluxo gênico entre as linhagens. Independente disso, o bicudinho-do-brejo apresenta um número de haplótipos
mitocondriais comparável ao de espécies “criticamente em perigo” de extinção e não
“em perigo”, categoria de ameaça da presente espécie. É possível que a translocação
de indivíduos entre as populações da mesma linhagem auxilie no aumento de varia-
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bilidade genética. Desaconselhamos a translocação de indivíduos entre linhagens,
pois elas já seguem trajetórias evolutivas distintas.
Palavras-chave: nível do mar. variabilidade genética. translocação.
Orgãos finaciadores: FUNBIO Acordo TFCA 004/2012.
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FONTES DE VARIAÇÃO DA MORFOMETRIA DE FILHOTES DO
PAPAGAIO-DE-CARA-ROXA (Amazona brasiliensis)
Jaqueline Dittrich1
André Andrian Padial2
Elenise Angelotti Bastos Sipinski3
Maria Cecília Abbud3
Maria de Lourdes Cavalheiro3
O papagaio-de-cara-roxa é uma ave endêmica da Mata Atlântica, distribuindo-se na região litorânea do sul de São Paulo até o norte de Santa Catarina. Por isso,
há um grande interesse na conservação dessa espécie, incluindo o acompanhamento
do tamanho populacional e da qualidade de vida de filhotes e adultos. Uma das maneiras para avaliar a qualidade de vida dos filhotes é medir atributos morfométricos.
Nesse trabalho, o objetivo foi avaliar que fatores contribuem para a variação morfométrica de filhotes do papagaio-de-cara-roxa na Baía das Laranjeiras, localizada na
APA de Guaraqueçaba, no litoral norte do Paraná. Desde 1998, a Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental (SPVS) atua, através do Projeto de
Conservação do Papagaio-de-Cara-Roxa, na área acima descrita. Esta região é uma
importante área de alimentação, dormitório e reprodução da espécie. Como estratégia para conservação do papagaio-de-cara-roxa, vários ninhos artificiais foram instalados para compensar a diminuição no número de ninhos naturais (ocos de árvore)
devido principalmente ao extrativismo e à queda natural de árvores. A biometria dos
filhotes nascidos tanto nos ninhos naturais quanto nos artificiais foi realizada em
praticamente todos os períodos reprodutivos desde 1998, de modo a acompanhar o
estado dessa população, assim como o sucesso reprodutivo dos casais em nidificação.
Esses dados obtidos em campo foram utilizados para avaliar as fontes de variação
da morfometria de filhotes de Amazona brasiliensis. Para isso, foram utilizadas três
Análises de Variância Multivariada Permutacional (PERMANOVA) para avaliar
diferenças na morfometria dos filhotes entre i) tipos de ninho (natural, madeira e
PVC), ii) períodos (1998-2001 e 2006-2013) e iii) ninho com diferentes densidades
de filhotes (1, 2 ou 3 filhotes por ninho). O tipo de ninho afetou significativamente a
morfometria dos filhotes (PERMANOVA: F = 4,95; P = 0,006), assim como o período
(PERMANOVA: F = 49,12; P < 0,001). É possível observar que filhotes em ninhos
naturais têm bicos maiores e tarsos menores do que filhotes em ninhos de PVC,
enquanto que filhotes em ninhos de madeira apresentam valores intermediários.
1
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Não foi observado o efeito do número de filhotes por ninho sobre a morfometria dos
mesmos (PERMANOVA: F = 1,51; P = 0,223). Ao longo do tempo, a morfometria dos
filhotes foi alterada provavelmente pela mudança no recurso utilizado pelas aves.
Esses resultados ressaltam a importância de se analisar dados gerados em estudos
de campo, de maneira a acompanhar a efetividade do projeto de conservação e auxiliar nas ações de manejo tomadas.
Palavras-chave: biometria. filhotes. conservação.
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MANEJO DE GARÇA-VAQUEIRA (Bubulcus ibis) ATRAVÉS DA FALCOARIA NO
ARQUIPÉLAGO DE FERNANDO DE NORONHA, PE
Luiz Gustavo Trainini da Silva1
Carlos Diógenes Ferreira de Lima Filho
Guilherme Cavalcanti da Silveira
Willian Menq
Julian Stocker
Jean Ferreira Copatti
Denise Giani
Eduardo Polancyzk
Milton Engel
Ana Paula Morel
A garça-vaqueira (Bubulcus ibis), originária da Europa Mediterrânea e da África, durante o século XX expandiu sua distribuição, alcançando o Continente americano, inclusive o Brasil. No continente africano está sempre associada às manadas
dos grandes herbívoros, apanhando gafanhotos e outros insetos espantados pelo deslocamento dos animais na savana. A ocorrência de B. ibis em áreas de descanso e reprodução de aves nativas brasileiras tem causado preocupações entre os ornitólogos
desde a década de 70. A ocupação da B. ibis e seus efeitos negativos sobre a fauna
nativa não se restringem apenas a áreas desmatadas para a criação de gado, como
indica a sua presença no Arquipélago de Fernando de Noronha, atualmente inserido
em um Parque Nacional e em uma Área de Proteção Ambiental. Neste Arquipélago,
a ocupação de B. ibis ocorreu há cerca de 20 anos, com o primeiro registro em 1986.
Desde então, as populações de B. ibis vem competindo com colônias de atobá-de-pé-vermelho (Sula sula) que nidificam somente no arquipélago. Também há registros
de predação sobre o lagarto mabuia (Euprepis atlanticus), viuvinha (Anonus minutus), o benedito (Anonus stolidus) e o trinta-réis-de-manto-negro (Onychoprion fuscatus), todos endêmicos das ilhas. Em razão do crescimento populacional acelerado
dessa espécie no Arquipélago, em 2012 foi iniciado um programa para o controle da
população da garça-vaqueira no Arquipélago através das técnicas de falcoaria, visando diminuir sua população. Neste trabalho foram utilizados três gaviões-de-asa-telha (Parabuteo unicinctus) fêmeas. Para capturar as aves, foi usada a técnica de
carhawking, que consiste na procura da garça-vaqueira nas ruas da Ilha com auxilio
de um veículo e um gavião-asa-de-telha treinado para capturar a garça. O trabalho
foi realizado de fevereiro de 2012 a junho de 2013, com 7 campanhas de 10 dias e
foram capturadas 526 garças com a utilização dos gaviões treinados através da técni1
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ca de falcoaria. Os resultados demonstram que o manejo ou controle de aves através
da falcoaria é eficiente com resultados rápidos.
Palavras-chave: Avifauna. manejo de aves. aves de rapina.
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VARIAÇÃO SEXUAL NA MASSA DE Elaenia chiriquensis NO CERRADO E
IMPLICAÇÕES PARA REPRODUÇÃO E MIGRAÇÃO1
Zelia da Paz Pereira2
Miguel Ângelo Marini3
O ganho ou perda de massa pelos indivíduos de uma espécie pode ser influenciado pela atividade que estes estão desempenhando. Tais atividades associam-se a
diferenças no alocamento de energia para bom desempenho de atividades custosas
como migrar e reproduzir. Além disso, massa é um aspecto que, por décadas, vem
sendo muito utilizado para mostrar condição corporal dos indivíduos. O objetivo deste
trabalho foi verificar diferenças entre sexos nas alocações de ganho ou peda de massa
de Elaenia chiriquensis (EC) ao longo do tempo de reprodução e migração no Cerrado.
Foram realizadas capturas com redes de neblina entre agosto e dezembro de 2012 na
Estação Ecológica de Águas Emendadas em Brasília-DF, considerando três períodos
para estudo: pós-migração (15 dias após a detecção dos primeiros indivíduos (12/08)),
reprodução (15 dias de pico reprodutivo da espécie em outubro) e pré-migração (15
dias anteriores à saída dos indivíduos (24/12)). Os indivíduos foram anilhados e tiveram sua massa medida por meio de dinamômetro de 50g (Pesola®). Para as análises
de sexagem dos indivíduos foram coletadas amostras sanguíneas de cada indivíduo
e posteriormente levadas ao laboratório Santé®, onde foi realizado todo o processo.
As análises de normalidade e modelo linear (Ancova) foram procedidas no programa
R. A média de massa para fêmeas, ao longo do período, foi de 16,47±0,879g (N=50)
e para machos de 15,226±1,356g (N=50). Conforme o modelo houve variação entre
sexos (t=101,919; p<0,05), sendo que, de forma geral, machos possuem menor massa quando comparado com as fêmeas (t=-5,459; p<0,05). Foi registrada diferença no
comportamento de ganho e perda de massa entre machos e fêmeas ao longo do tempo
(F=12,07; p<0,05). Quando chegam da migração, as fêmeas apresentam maior peso
que os machos (t=-4,789; p<0,05). O peso dos machos cai muito quando estes estão em
reprodução (t=-2,890; p<0,05) e aumenta consideravelmente antes de migrar (t=3,805;
p<0,05). Mesmo machos em reprodução possuem menor massa comparada ás fêmeas
recém-chegadas ao local de reprodução (t=-0,4436; p<0,05) e fêmeas pré-migratórias
(t=3.805; p<0,05). A modelagem foi significativa para as análises (F=20,73; p<0,05). A
espécie chega em diferentes condições de massa em relação ao sexo e apresenta outras
variações ao longo do tempo em que permanece no Cerrado. Ao longo da reprodução,
tanto fêmeas como machos perdem massa, no entanto as fêmeas continuam com massa próxima da média, enquanto os machos perdem muito peso. Ambos os sexos se
recuperam antes de migrar, ganhando massa de forma equiparada.
Palavras-chave: custos fisiológicos. pós-migração. pré-migração.
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DISTRIBUIÇÃO DA RIQUEZA DE ESPÉCIES DE AVES TÍPICAS DA CAATINGA
Mariana de Carvalho1,2
Paulo Henrique Chaves Cordeiro2
A Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro. Essa formação, também
conhecida por semi-árido apresenta diferentes coberturas vegetais, acarretando em
um aspecto de mosaico fitogeográfico. Seus ambientes são marcados por forte sazonalidade climática, com períodos de precipitação muito reduzidos e temperaturas
elevadas em boa parte do ano, resultando em uma fisionomia extremamente sazonal.
A Caatinga, no entanto, possui alta diversidade biológica, incluindo a ocorrência de
espécies raras e pontos de elevada riqueza de aves. Entretanto, ainda que exista
um razoável conjunto de dados de ocorrência disponível, pouco se estudou sobre os
padrões de distribuição de sua riqueza de aves. Em resposta a isso, um conjunto de
14 espécies associadas aos ambientes da Caatinga (Coccyzus americanus, Myrmorchilus strigilatus, Sakesphorus cristatus, Megaxenops parnaguae, Synallaxis scutata, Hemitriccus margaritaceiventer, Stigmatura napensis, Stigmatura budytoides,
Euscarthmus rufomarginatus, Casiornis fuscus, Polioptila plumbea, Lanio pileatus,
Arremon franciscanus e Icterus jamaicai) tiveram suas distribuições geográficas potenciais estimadas através do programa MaxEnt 3.3.3. Os registros de ocorrência totalizaram 798 pontos que foram reunidos através do levantamento na literatura, na
coleção de aves do Museu Nacional/UFRJ e no site Wikiaves (www.wikiaves.com.br).
Também foram utilizados arquivos digitais para 19 variáveis climáticas na região
Neotropical, disponíveis no site WoldClim (www.worldclim.com). Os mapas gerados
pela modelagem da distribuição de cada uma das espécies foram transformados em
arquivos raster através de ferramentas de conversão do ArcGis 9.3 e posteriormente
reclassificados com uso da extensão spatial analyst. Para padronizar a definição dos
limites de distribuição de cada espécie foi utilizado o limite de corte estimado pelos
modelos como de menor índice de comissão, resultando em mapas de distribuição
conservadores. Em seguida, os resultados dos diversos modelos foram sobrepostos,
gerando um mapa de distribuição potencial em um gradiente de riqueza. Uma análise dos resultados em função das bases climáticas utilizadas indica que a precipitação
anual (BIO12) contribuiu em média com 26,2% no ajuste dos modelos; a sazonalidade térmica (BIO4) foi a segunda variável mais importante, contribuindo com 16,8%;
seguida pelo padrão de precipitação no trimestre mais frio (BIO19) com 11,7% de
contribuição média. Esses dados reforçam a especificidade climática das espécies
estudadas, indicando padrões de ocorrência determinados por requisitos climatológi1
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cos. O mapa de distribuição espacial da riqueza indica a existência de duas grandes
áreas mais importantes. Uma posicionada na margem direita do Rio São Francisco,
partindo da borda norte do Estado de Minas Gerais e se estendendo até o centro
sul do Estado da Bahia; e outra área localizada na margem esquerda do mesmo rio,
abrangendo o oeste de Pernambuco e porções meridionais dos Estados da Paraíba e
do Ceará. Em estudos futuros pode ser relevante incluir um maior número de espécies, sobretudo as endêmicas e de distribuição restrita, a fim de detalhar em maior
escala as áreas de riqueza de espécies da Caatinga. Nesse contexto, será relevante
também sobrepor as áreas de maior riqueza ao Sistema de Unidades de Conservação
investigando o grau de representatividade dessas espécies em áreas protegidas e/ou
remanescentes florestais.
Palavras-chave: Distribuição potencial. Modelagem. semi-árido.
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USO DE HABITAT POR STRIGIFORMES NA AMAZÔNIA CENTRAL: UMA ANÁLISE
PRELIMINAR
Priscilla Esclarski1
Renato Cintra2
Corujas são aves pertencentes à Ordem Strigiformes, predadoras de topo e por
isso, apresentam padrões bastante característicos de comportamento, morfologia e
anatomia para a caça noturna. Em território brasileiro ocorrem 23 espécies, com
ampla variação de tamanho corpóreo, indo de 14 a 52 cm. Apesar de seu importante papel ecológico, são ainda pouco estudadas, quanto à distribuição e abundância,
principalmente em virtude das dificuldades de observação destas, pois são, em sua
maioria, florestais, noturnas e crípticas. Somente conhecendo a distribuição deste
grupo, é possível inferir sobre os fatores ecológicos e evolutivos que determinam os
padrões de ocupação e permanência de habitat. Tudo que sabemos até então é que,
todas as espécies se distribuem de acordo com a percepção de habitat ideal, e esta,
por sua vez, depende das características morfológicas da espécie, estrutura social,
história de vida, fatores ambientais e abundância de indivíduos da mesma espécie
em um determinado local. Assim, este estudo visou, com base em dados de presença/ausência de cinco espécies de Strigiformes florestais, obter a distribuição espacial destas, na grade de trilhas do PPBio, inserida na Reserva Florestal Adolpho
Ducke – Manaus/AM. E com dados de componentes da estrutura da floresta, como
abundancia de árvores vivas, de troncos mortos em pé e no chão, distância do igarapé, topografia, abertura do dossel e profundidade da serapilheira, tentar explicar
como as corujas usam o ambiente. O estudo foi desenvolvido no período de Outubro
e Novembro de 2012 e para amostrar a presença/ausência das espécies foi utilizado
o método do play-back, em 30 pontos (parcelas terrestres), distantes entre si em 1
Km. Aqui apresentamos a distribuição espacial das espécies para a área estudada.
Os mapas obtidos demonstram a abundância de algumas espécies, visto que estas
estão amplamente distribuídas, ocorrendo em todos, ou quase todos os pontos, sendo
registrada a presença de mais de um indivíduo para cada ponto. Também, que algumas espécies aparentemente apresentarem-se restritas a determinadas condições
ambientais, como é o caso da Pulsatrix perspicillata, que aparentemente, usa áreas
próximas a igarapés, com topografia variando de 40 a 100 metros, sendo ausentes
registros de ocorrência da espécie, neste período, para altitudes superiores, dentro
do quadrante estudado. O que a estaria influenciando no uso deste micro-habitat ?
Atentamos para espécies que, anteriormente, acreditava-se estar restrita à algumas
regiões dentro da RFAD, e no presente estudo apresentaram-se amplamente dis1
2
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tribuídas na grade (Lophostrix cristata, Megascops watsonii e Glaucidium hardyi).
Assim como uma espécie que não era foco e forneceeu dados para o estudo (Strix virgata) substituindo a espécie foco (Strix huhula) que não teve detecções o suficiente
para os testes. O presente estudo ainda está em andamento e espera-se que a partir
das analises, seja possível inferir sobre quais recursos estão influenciando no uso de
habitat, assim como verificar se os componentes da estrutura da floresta influenciam
de forma diferente cada espécie de coruja estudada, visto que estas diferem entre si
em tamanho, hábitos alimentares, entre outras características.
Palavras-chave: Corujas. habitat. estrutura da floresta.
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TAXONOMIA E BIOGEOGRAFIA DOS Phaethornis DO GRUPO ruber-stuarti
(APODIFORMES: TROCHILIDAE): RIOS NÃO SÃO BARREIRAS
Vítor de Queiroz Piacentini1
Luís Fábio Silveira2
O grupo Phaethornis ruber-stuarti é composto por até seis táxons de beija-flores sulamericanos distribuídos por quase todas as florestas tropicais cis-andinas e
cuja taxonomia, distribuição e mesmo nomenclatura têm sido debatidas há dois séculos ou mais. Este trabalho objetivou revisar a taxonomia do grupo e comparar a
distribuição dos táxons com padrões biogeográficos descritos para a América do Sul.
Foram analisadas 755 peles em 28 coleções do Brasil e exterior. A partir de caracteres de coloração de cauda e de dorso, largura da faixa peitoral e dados morfométricos, foram encontrados cinco táxons plenamente diagnosticáveis e que merecem
ser reconhecidos como espécies válidas: P. nigricinctus (Col., SO Ven., Peru e NO
Brasil), P. ruber (SE Ven., Guiana, O Sur. e N Bra.), P. pygmaeus (L Sur., Guiana
Fr., L e C Bra. e Bol.), P. longipennis (S Peru) e P. stuarti (N Bol). Cabe destacar que
o nome ruber Linnaeus, tradicionalmente aplicado às populações da Guiana Francesa e leste e centro do Brasil, em verdade se aplica ao táxon da Venezuela, Guiana
Inglesa, Suriname e norte do Brasil. Cada uma dessas espécies está em contato com
pelo menos outra espécie do grupo, com as zonas de contato sendo caracterizadas
como simpatria sem hibridação (nigricintus x ruber), simpatria com hibridação restrita (ruber x pygmaeus, pygmaeus x stuarti) ou parapatria com hibridação restrita
(stuarti x longipennis). Grandes rios como o Amazonas, Negro, Marañon, Madeira,
Tapajós, Tocantins-Araguaia e São Francisco, que tradicionalmente separam faunas
correlatas, inclusive outros Phaethornis (e.g. gr. malaris-superciliosus), não servem
como barreira a qualquer dos táxons aqui estudados. Alternativamente, fatores ecológicos e seleção sexual podem ter papel preponderante na especiação e delimitação
das distribuições dos táxons do grupo ruber-stuarti.
Palavras-chave: Phaethornis ruber. distribuição. teoria dos rios.
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NOVAS OBSERVAÇÕES DE Crotophaga major Gmelin, 1788 NO OESTE DE
SANTA CATARINA, SUL DO BRASIL
Marina Petzen Vieira dos Santos1
Fernanda de Carvalho Bisolo2
As aves são importantes bioindicadores de qualidade ambiental, pois apresentam comportamento conspícuo, fácil observação, rápida identificação e também pelo
fato de serem um dos grupos mais bem conhecidos. A perda de habitats provocada
pela destruição ou alteração de ambientes naturais é uma das principais ameaças à
diversidade biológica da Terra, influenciando na distribuição da avifauna, uma vez
que a redução do ambiente natural poderá trazer consequências negativas para nidificação e alimentação. Levantamentos biológicos são instrumentos imprescindíveis
para orientar ações de conservação. O anu-coroca (Crotophaga major) pertence à
família Cuculidae, a qual é conhecida por seus representantes rabilongos e com hábitos reprodutivos parasitários. É uma espécie cosmopolita, habitando especialmente
formações florestais nas margens de rios e pequenos córregos. Alimentam-se principalmente de insetos e pequenos vertebrados. É uma espécie com ocorrência desde
o Panamá até o nordeste da Argentina, incluindo todo o território brasileiro. No sul
do Brasil, ocorre principalmente ao longo do rio Uruguai. O objetivo deste estudo é
apresentar novos locais com registro confirmado de Crotophaga major no oeste de
Santa Catarina. Os levantamentos de campo foram realizados durante o período de
junho de 2011 a janeiro de 2013. Todos os locais amostrados estão incluídos nas áreas
de influência direta e indireta de pequenos empreendimentos hidrelétricos existentes, bem como alguns em fase de planejamento. Crotophaga major está incluída na
categoria vulnerável da lista oficial de espécies da fauna ameaçadas de extinção no
estado de Santa Catarina. É considerada de encontro raro no estado, tendo um registro histórico para Blumenau e registros para o extremo-oeste do estado. Recentemente foram publicados registros para o rio do Peixe (Joaçaba), rio Irani (Faxinal dos
Guedes e Xanxerê) e no rio Chapecó (São Domingos e Ipuaçu). Neste estudo, os novos
registros confirmados foram nas margens de afluentes do rio Chapecó, com bandos
variando de três a oito indivíduos nos rios Pesqueiro e Burro Branco (Jardinópolis
e Sul Brasil), rio Sargento (Romelândia, Flor do Sertão e São Miguel da Boa Vista)
e rio Lambedor (Caxambu do Sul. No município de Jardinópolis foi registrado um
bando com cinco indivíduos, havendo a presença de um jovem nadando e vocalizando na corredeira. Nos locais onde foram registrados Crotophaga major, a principal
ameaça para a espécie é a destruição das florestas ciliares, especialmente devido a
1
2

Mestranda do PPG Ecologia. URI Campus de Erechim. Bolsista CAPES. E-mail: marinapvs@gmail.com
Mestranda do PPG Ciências Ambientais. Universidade Comunitária da Região de Chapecó, UNOCHAPECÓ. Bolsista CAPES. E-mail: nandabio@unochapeco.edu.br.

91

XX CONGRESSO BRASILEIRO DE ORNITOLOGIA
Universidade de Passo Fundo x 04 a 07 de novembro de 2013

expansão agrícola desorientada e a construção de empreendimentos hidrelétricos.
Neste sentido, cabe destacar a importância da realização de levantamentos detalhados e monitoramento das populações de anu-coroca que habitam trechos de rios
ou reservatórios hidrelétricos, visando minimizar o impacto dos empreendimentos e
promover ações de conservação da espécie.
Palavras-chave: Anu-coroca. impactos. empreendimentos hidrelétricos.
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CUSTOS EM MIGRAR E REPRODUZIR: RELAÇÃO ENTRE MASSA E HEMATÓCRITO DE
Elaenia chiriquensis NO CERRADO
Zelia da Paz Pereira1
Miguel Ângelo Marini2
Hematócrito consiste no volume relativo de células vermelhas no sangue e é utilizado como parâmetro de condição fisiológica de aves silvestres. Seus valores podem
indicar atividade metabólica elevada devido às demandas energéticas de exercícios
e trabalho muscular com ganho ou perda de massa em atividades custosas, como a
migração e a reprodução. O objetivo deste trabalho foi verificar as alterações fisiológicas no hematócrito e massa de Elaenia chiriquensis (EC) durante a sua reprodução
e migração (chegada e partida) no Cerrado. Foram realizadas capturas com redes de
neblina entre agosto e dezembro de 2012 na Estação Ecológica de Águas Emendadas
em Brasília-DF, considerando três períodos para estudo: pós-migração (15 dias após
a detecção dos primeiros indivíduos (12/08), reprodução (15 dias de pico reprodutivo
da espécie em outubro) e pré-migração (15 dias anteriores à saída dos indivíduos
(24/12). Foram coletadas amostras sanguíneas com auxílio de agulhas hipodérmicas e capilares heparinizados, acessando a veia alar de cada indivíduo. As amostras
foram imediatamente transportadas em recipiente com gelo da área de estudo até
o laboratório, onde foram centrifugadas a 12.000 rpm por 10 minutos, em seguida
foram feitas as leituras com a régua de micro-hematócrito. As análises de normalidade e modelo linear (Ancova) foram procedidas no programa R. Os valores médios de
hematócrito e massa de EC mostraram variações entre agosto e dezembro, com média de hematócrito de 54,44±3,35% e massa de 15,85±1,29g (N=109). O hematócrito,
no período pós-migratório, apresentou valor médio de 54,42±2,02%, muito similar à
média geral ao longo do período em que a espécie permaneceu no local de estudo. A
massa deste período (16,19±1,47g, N=28) foi um pouco maior que a média. Durante a
reprodução, o valor de hematócrito de EC diminui para uma média de 52,89±2,32% e
massa para 15,30±1,17g (N=46). No entanto, no período pré-migratório de EC, antes
de voltar para o local de invernada, os níveis de hematócrito aumentaram consideravelmente, a média foi de 56,96±0,90% (N=25), com indivíduos apresentando até 62%
de hematócrito, valor não registrado nos demais períodos. Neste período houve indivíduos que apresentaram até 17,5g de massa, com grande variação, cuja média foi
de 16,42±4,51g. Considerando os períodos de pós-migração, reprodução e pré-migração, foram registradas diferenças tanto para tempo (F=27,08;gl=2;p<0,001) e massa
(F=8,2;gl=1;p<0,05) como para a interação entre os mesmos (F=23,41;gl=2;p<0,001).
O modelo linear mostrou significância para a relação entre massa e hematócrito
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somente no período pré-migratório (t=-5,874, p<0,001), sendo que a interação entre
período pré-migratório e massa estabelece uma relação entre massa e hematócrito
também é fortalecida (t=6,102, p<0,001). A espécie chega em condições similares à
média encontrada ao longo dos cinco meses em que permanece no Cerrado. Entretanto, ao longo da reprodução estes parâmetros diminuem, caracterizando um período
de elevado custo para os indivíduos. Houve registro de aumento significativo de massa e hematócrito e a relação entre os dois antes da saída para o local de invernada.
Palavras-chave: hematócrito. pós-migração. pré-migração.
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A REVISÃO TAXONÔMICA DE Trogon rufus Gmelin, 1788 SUGERE A EXISTÊNCIA
DE TRÊS TÁXONS VÁLIDOS NO BRASIL
Jeremy K. Dickens1,2
Luís Fábio Silveira2
Trogon rufus é uma espécie politípica de ampla distribuição encontrada em
florestas úmidas desde Honduras até a Argentina. Atualmente seis subespécies são
aceitas: T. r. tenellus Cabanis 1862, T. r. cupreicauda Chapman 1914, T. r. rufus Gmelin 1788, T. r. sulphureus Spix 1824, T. r. amazonicus Todd 1943 e T. r. chrysochloros
Pelzeln 1856, cuja variação e validade nunca foram analisadas. Testamos a validade
dos táxons brasileiros (os quatro últimos) em uma revisão taxonômica desse complexo sob o conceito filogenético de espécie. Utilizamos caracteres de plumagem e vocalização nesse estudo e, quando possível, cor de partes nuas, como o anel perioftálmico.
Analisamos 98 peles depositadas no Museu de Zoologia da USP e 145 amostras de
vozes representando todos os táxons encontrados no país. Resultados preliminares
sugerem uma diagnose completa tanto por plumagem quanto por vocalização para
Trogon rufus rufus, T. r. chrysochloros e T. r. sulphureus, indicando que são melhor
considerados como espécies plenas. Esses táxons são encontrados no nordeste da
Amazônia e no Escudo das Guianas (T. rufus), no sudeste e oeste da Amazônia (T.
sulphureus) e na Mata Atlântica (T. chrysochloros). O quarto táxon, T. r. amazonicus,
não é diagnosticável por plumagem ou vocalização e é considerado uma variante de
T. sulphureus. Essa espécie apresenta alta variação em caracteres tradicionalmente
utilizados na distinção dos táxons, notadamente a coloração das penas superiores da
cauda dos machos e o barramento das inferiores. Os táxons de Trogon rufus encontrados mais ao norte da América do Sul e na América Central também estão atualmente sob revisão.
Palavras-chave: Trogon rufus. taxonomia. morfologia. vocal.
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FRUGIVORIA POR AVES EM Allophylus edulis EM UMA ÁREA DE FLORESTA
ESTACIONAL DECIDUAL NO NOROESTE DO RIO GRANDE DO SUL, BRASIL
Camila Saturno1
Marilise Mendonça Krügel1,2
Cristian Beir1
Allophylus edulis, conhecido por chal-chal, é uma espécie pioneira com frutificação anual abundante, seus diásporos são expostos na copa, com sementes pequenas e polpa carnosa de cor vermelho vivo quando maduros, atrativos a fauna.
O objetivo foi verificar as aves que consomem os diásporos de A. edulis, analisar os
componentes qualitativos e quantitativos da dispersão e determinar o conteúdo nutricional dos frutos in natura. O estudo foi desenvolvido em uma área de 236 ha no
Instituto Regional de Desenvolvimento Rural 28°27’17”S e 53°54’50”O em Augusto
Pestana-RS. A cobertura vegetal pertence ao domínio da Floresta Estacional Decidual. A análise bromatológica foi realizada no Laboratório da Universidade Federal
de Santa Maria. Foram realizadas observações focais em três indivíduos de Chal-chal, em novembro de 2010. Em 56 horas de observação foram registradas 251 visitas de 15 espécies de aves. Espécies residentes foram responsáveis por 80,5% das
visitas e 84% dos diásporos consumidos, e as migratórias responsáveis por 19,5%
e 16%, respectivamente. As espécies Turdus rufiventris, Turdus amaurochalinus e
Myiodynastes maculatus foram consideradas potenciais dispersoras dos diásporos
apresentando as maiores frequências de visitação, percentual de consumo e tempo
de permanência que variou de 37 a 83 segundos. Destaca-se T. rufiventris com 40,3%
de consumo e 23,3% de frequência de visitas à planta. A análise bromatológica revelou a composição de 67,40% de umidade; 1,08% de cinzas; 0,10% de proteína bruta;
7,45% de fibra bruta; 5,64% de extrato etério e 18,33% de extratos não nitrogenados.
A. edulis apresentou-se como uma espécie generalista quanto ao sistema de dispersão ao produzir grande quantidade de propágulos de pequeno valor nutricional. De
qualquer forma, os diásporos constituem importante recurso alimentar atuando na
permanência e conservação da avifauna local. Por ser uma espécie pioneira e as aves
importantes no processo de dispersão deve ser considerada em planos de manejo e
recuperação/restauração de áreas.
Palavras-chave: Sapindaceae. consumo de frutos. conteúdo nutricional.
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RARIDADE DE AVES NO SUBBOSQUE DA FLORESTA DE TABULEIRO DO NORTE DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
José Eduardo Simon1,2
Ramon Vítor Castiglioni2
Anderson Machado Gouvêa3
Tomás Capdevile2
A distribuição de aves nas diferentes fitofisionomias do domínio da Mata Atlântica é um tema relativamente bem estabelecido na literatura científica. Porém, outros
aspectos pertinentes à caracterização da avifauna no referido bioma permanecem
pouco compreendidos, especialmente no que diz respeito aos padrões de abundância
das espécies ao longo de sua amplitude geográfica. O presente estudo analisou a
raridade de aves no subbosque da floresta de tabuleiro do norte do Espírito Santo. A
pesquisa foi conduzida na Reserva Natural Vale (19°57′02′′ S, 40°33′54″ W; ~ 22.000
ha), a qual representa um dos mais importantes remanescentes de floresta ombrófila densa das terras baixas do leste do Brasil. Para efeito desse estudo, atribuiu-se
à categoria de aves raras todas as espécies que ocorreram em menos do que 5% das
capturas em redes de neblina, bem como aquelas de ocorrência conhecida na área
de estudo que ocupam o mesmo estrato da vegetação, mas que não foram detectadas
na metodologia adotada em campo. As sete expedições, realizadas entre nov/2011 e
jun/2013, tiveram duração de três dias efetivos cada. As redes foram montadas rente
ao solo, em transecções lineares de 200 a 500m. Cada amostragem correspondeu à
exposição de 10 redes (12 x 3 m/25 mm) durante um período contínuo de 12 h/dia
(5:00-17:00h), o que implicou num esforço de captura de 9.720 m².h. Obteve-se um
total de 80 capturas, envolvendo 19 espécies e 11 famílias. O maior número de capturas (38%) ocorreu sobre a família Dendrocolaptidae, representada por seis espécies,
sendo que a riqueza nas demais famílias foi igual ou inferior a duas espécies. Das
espécies capturadas, cinco estão regionalmente ameaçadas de extinção e 12, ou 63
% delas (e.g. Formicarius colma, Xiphorhynchus guttatus, Glyphorynchus spirurus,
Mionectes oleagineous e Turdus fumigatus), classificaram-se como raras, pois estiveram presentes em apenas uma ou três amostras, representando 22,5 % do total
amostrado. Nessa categoria, incluíram-se ainda outras 21 espécies (e.g. Glaucis dohrnii, Baryphthengus ruficapillus, Dysithamnus plumbeus, Thamnomanes caesius e
Sclerurus mexicanus) em função de sua ausência no universo amostral da pesquisa.
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As maiores taxas de captura (≥ 10/espécie) recaíram sobre Dendrocincla turdina,
Schiffornis turdina e Dixiphia pipra. Embora com tendência à estabilização, a curva
do coletor não atingiu a assíntota ao final do estudo. A raridade natural figura-se
como aspecto biogeográfico importante de um expressivo segmento da avifauna florestal do norte do Espírito Santo. Sua compreensão pode ser útil para explicar casos
de extinção pontual em paisagens fragmentadas, sendo que a Reserva Natural Vale
assume um papel essencial na conservação de aves com tal atributo na região sudeste do Brasil.
Palavras-chave: redes de neblina. mata atlântica. biogeografia.
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MORFOLOGIA, DIETA E COMPORTAMENTO DE FORRAGEIO DO
ARAPAÇU-DE-WAGLER (Lepidocolaptes wagleri)
Jannyne Márcia Amorim Silva1,2
Karen Mirele Caldeira1
Hugo Néri de Matos Brandão1
Paulo Ricardo Siqueira1
Rodrigo Oliveira Pessoa1
Lemuel Olívio Leite1
Lepidocolaptes wagleri é uma ave ameaçada da família Dendrocolaptidae que
apresenta distribuição restrita a áreas de caatinga arbórea e florestas de galeria
associadas ao rio São Francisco. Atualmente, não há informações sobre aspectos da
biologia geral desta ave, embora essas sejam primordiais para o desenvolvimento de
planos de manejo e conservação das espécies. Desse modo, nosso objetivo foi fornecer
informações sobre a morfologia, dieta e comportamento de forrageio do arapaçu-de-wagler. O estudo foi conduzido no Parque Estadual da Mata Seca, localizado no
município de Manga, norte de Minas Gerais, cuja vegetação predominante são Florestas Estacionais Decíduas. Os espécimes foram capturados com redes de neblina
durante 24 campanhas realizadas entre outubro/2007 e junho/2013, totalizando um
esforço amostral de 24.840 horas-rede. As aves eram pesadas e aferiam-se os comprimentos da asa, cauda, narina e tarso. Para análise da dieta utilizamos o método
regurgito induzido que estimula o refluxo do conteúdo estomacal das aves através
da administração de substância emética. Já o comportamento de forrageio de L. wagleri foi estudado através da observação focal, em três campanhas conduzidas em
outubro/2012, abril/2013 e junho/2013. Foi analisada a frequência das manobras de
procura e ataque empregadas no forrageio, tipos de substrato, horários e associações
com outras espécies. Ao longo deste estudo, foram capturados 44 indivíduos adultos de L. wagleri, com peso médio de 24,3 g. As médias das medidas morfológicas
foram: asa: 88,1cm (n=33), cauda: 84,2 cm (n= 34), narina: 22,9 cm (n=33), tarso:
18,8 cm (n= 32). Obtivemos 18 amostras de conteúdo estomacal da espécie, sendo
os itens da família Formicidae (88,9%) e das ordens Coleoptera (94,4%) e Hemiptera (44,4%) os que apresentaram maior frequência. Com um esforço de 90 horas de
observação foi possível visualizar o comportamento de seis indivíduos de L. wagleri.
Observamos que todos eles utilizaram a técnica probe (investigar) ao inserir o bico
em frestas dos troncos, peak (bicar) na tentativa de arrancar o súber das árvores e
hang upside down (pendurar de barriga pra cima) quando forrageavam em ramos.
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Os indivíduos forragearam, predominantemente, em árvores de tronco rugoso, a uma
altura de 8-12 metros. Além disso, dois indivíduos forragearam também em folhas
suspensas na vegetação e o outro em ninho de cupim. O horário de forrageio concentrou-se no final da manhã e início da tarde, entre 10 e 12 horas. Além disso, a espécie
foi vista forrageando em bando misto em quatro eventos. As principais espécies que
participavam do bando eram: Sittasomus griseicapillus, Piculus chrysochloros, Veniliornis passerinus, Dendrocolaptes platyrostris e Xiphocolaptes falcirostris. Desse
modo, acredita-se que esse trabalho tenha contribuído para o aumento do conhecimento sobre o arapaçu-de-wagler, cuja continuidade poderá ser útil na definição de
medidas para sua conservação.
Palavras-chave: Dendrocolaptidae, bando misto, Matas secas
Órgãos financiadores: CAPES, Fapemig, Tropi Dry, IEF
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AVIFAUNA DA APA DO ENGENHO PEQUENO EM SÃO GONÇALO, RIO DE JANEIRO:
DADOS PRELIMINARES
Alessandro Figueiredo Fernandes de Moura1
Mariana Vabo1
Carolina Sant’Anna1
As florestas de baixada do sudeste contém uma imensa diversidade de aves,
sendo esse sistema um dos mais ricos em espécies endêmicas. Das diversas formações florestais encontradas no estado, a floresta de baixada litorânea é a mais ameaçada, restando apenas pequenos fragmentos desconexos, muitas vezes empobrecidos
de suas espécies mais sensíveis e sofrendo com os efeitos de borda. Nesse contexto,
São Gonçalo, localizada na região metropolitana do estado, é considerada uma das
mais ameaçadas (região urbano-industrial), sobretudo pelo constante crescimento
desordenado sobre os seus remanescentes florestais e poluição de diversas fontes.
O objetivo deste trabalho foi elaborar uma lista de espécies para a região gerando
informações básicas para a realização de outros estudos, além de subsidiar atividades realizadas localmente ligadas à pesquisa, conservação e educação ambiental. O
levantamento foi realizado percorrendo-se trilhas pré-definidas na APA do Engenho
pequeno, um fragmento florestal (140 ha) inserido numa matriz fortemente antropizada e em crescente expansão, caracterizado por floresta em diferentes estágios
sucessionais, preponderando matas secundárias e capoeiras. A declividade é variável
e a altitude em torno dos 50 metros. Também foram considerados registros feitos de
forma aleatória nas áreas adjacentes a APA. As observações aconteceram no período
de Fevereiro de 2012 a fevereiro de 2013, como o levantamento é qualitativo, procurou-se observar em vários horários do dia e início da noite. A metodologia utilizada
nas identificações foi através de observações visuais- auditivas, por meio de binóculos, registros fotográficos e registros sonoros. Foram registradas 86 espécies de aves,
distribuídas em 33 famílias e 13 ordens. As famílias mais representativas foram
Tyrannidae (9) e Thraupidae (6). Foi verificada a predominância de espécies insetívoras (25,58%) e onívoras (12,79%). Dentre os registros, merecem ser destacados: Veniliornis maculifrons, Schiffornis virescens, que são endêmicos de Mata Atlântica e
Buteo swainsoni espécie migratória. Aves noturnas puderam ser observadas, apesar
dos esforços concentrados para tal observação serem reduzidos e experimentais. Todas as espécies encontradas (Asio clamator, Pulsatrix koeniswaldiana, Glaucidium
brasilianum, e Hidropsalis albicolis), são, entretanto, espécies de ocorrência relativamente comuns e relatadas em ambientes degradados. Embora fortemente antropizada, o número de espécies registradas pode ser considerado significativo para uma
1

Departamento de Ciências Biológicas – Faculdades Maria Thereza, Rua Visconde do Rio Branco 869, 24240-006 Niterói, RJ.
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pequena área urbana verde. Esse paradoxo entre o número de espécies encontradas
e uma crescente perturbação antrópica, talvez seja explicado pelo fato de que muitas
espécies generalistas como Passer domesticus, Furnarius rufus, Pitangus sulphuratus, e Columbina talpacoti, dentre outras, serem capazes de se adaptarem às mudanças na composição de seu habitat. Sendo assim, torna-se essencial a realização de
novas campanhas com o intuito de acompanhar as mudanças na paisagem na região,
e de obter possíveis novos registros da avifauna.
Palavras-chave: região metropolitana. Buteo swainsoni. aves.
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AVIFAUNA DA RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL PRIMA LUNA,
NOVA TRENTO, SANTA CATARINA
Tiago João Cadorin1
Evair Legal1
Glauco Ubiratan Kohler1
A Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN Prima Luna (RPL) possui
100 hectares e está localizada na região do Alto Silva (27°15’44” S e 49°0’18” O), no
município de Nova Trento, Santa Catarina. A área estudada compreende além dos
limites desta Unidade de Conservação (UC), parte da estrada de acesso, também
no Monte Barão/Serra do Tijucas, onde a RPL está inserida. Estão representadas
as formações Submontana, Montana e Altomontana da Floresta Ombrófila Densa
(FOD), com altitudes amostradas entre 250 até cerca de 1100 metros. A parte alta
do Monte Barão representa um divisor de águas entre a Bacia do Rio Tijucas (Nova
Trento) e a Subbacia Hidrográfica do Rio Itajaí-Mirim (Brusque e Botuverá), onde há
limites entre os três municípios. As amostragens iniciaram em maio de 2008 e continuam até o presente, sendo realizadas predominantemente no período matutino e
empregando diferentes metodologias, tais como listas de Mackinnon e captura com
redes de neblina (2009), observações de interação entre ave e planta (2010) e saídas
esporádicas. As aves foram identificadas através da vocalização e/ou visualização, registrando-as sempre que possível através de fotografias e gravações, que estão disponíveis nos websites The Internet Bird Collection (IBC), WikiAves e Xeno-canto. Em
entrevista, foi relatado ocorrência de Aburria jacutinga, até a década de 1980. Em
campo, foram registradas 213 espécies de aves, dentre as quais algumas ameaçadas
de extinção em Santa Catarina: Piprites pileata e Sporophila falcirostris (em perigo
- EN), Tinamus solitarius, Amadonastur lacernulatus, Spizaetus tyrannus, Triclaria
malachitacea, Merulaxis ater, Platyrinchus leucoryphus e Sporophila frontalis (vulnerável - VU). Na lista nacional constam as espécies A. lacernulatus, P. pileata, S.
falcirostris, S. frontalis e Phylloscartes kronei (VU). Espécies não ameaçadas, porém,
com pressão de caça, dependência de grandes áreas florestais, habitat seletivo, dieta
especializada, poucos registros no Estado ou restrição à vertente atlântica, incluem,
entre outras: Pseudastur polionotus, Claravis pretiosa, Ramphastos vitellinus, Selenidera maculirostris, Pteroglossus bailloni, Dysithamnus xanthopterus, Grallaria
varia, Cichlocolaptes leucophrus, Phyllomyias griseocapilla, Procnias nudicollis,
Piprites chloris, Oxyruncus cristatus, Orchesticus abeillei, Orthogonys chloricterus,
Chlorophanes spiza, Tiaris fuliginosus e Euphonia cyanocephala. As espécies Stephanoxis lalandi, D. xanthopterus, Chamaeza ruficauda, Knipolegus cyanirostris e
1
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Basileuterus leucoblepharus foram registradas exclusivamente na formação Altomontana. Além da expressiva riqueza (213) na RPL, espécies como Accipiter poliogaster (criticamente em perigo – CR), Strix virgata, Saltator fuliginosus (VU) e Phaeothlypis rivularis foram registradas em localidades próximas e conectadas à Serra
do Tijucas. A RPL, compreendida nesse grande maciço florestal, e por ser uma das
poucas UC com áreas de FOD Altomontana bem preservada no Estado, apresenta
papel fundamental na conservação da avifauna da região.
Palavras-chave: Aves. Serra do Tijucas. Floresta Atlântica
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DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA E ALTITUDINAL DAS AVES DO GÊNERO Phylloscartes
(PASSERIFORMES: RHYNCHOCYCLIDAE) NO ESTADO DE SANTA CATARINA, SUL DO
BRASIL
Evair Legal1
Tiago João Cadorin1
Sete espécies de aves do gênero Phylloscartes ocorrem em Santa Catarina, sendo: P. eximius, P. ventralis, P. kronei, P. paulista, P. oustaleti, P. difficilis e P. sylviolus.
Destas, três espécies são endêmicas do Brasil e cinco espécies consideradas ameaçadas (no Estado, nacionalmente e/ou mundialmente). Neste trabalho é apresentada
a distribuição geográfica e altitudinal (metros acima do nível do mar) das espécies
deste gênero em Santa Catarina. Foram avaliadas 173 localidades, pertencentes a
74 municípios, abrangendo todas as regiões do Estado de Santa Catarina. Obteve-se
104 localidades amostrais para P. kronei, 68 para P. ventralis, sete para P. sylviolus,
seis para P. oustaleti, cinco para P. difficilis e duas para P. eximius. Apenas P. paulista
não foi registrado em campo. P. ventralis apresentou a maior variação na amplitude
de altitude (150–1.727 m), seguida por P. sylviolus (45–1.120 m), P. kronei (1–900 m),
P. oustaleti (110–915 m), P. difficilis (950–1.625 m), P. eximius (355–600 m). Apesar
de P. kronei apresentar uma grande variação altitudinal, a maior parte dos registros
encontram-se predominantemente entre 1 e 100 m de altitude. Ocorreu regularmente até 600m, com apenas um registro acima desta cota, mantendo a menor média de
altitude de ocorrência (150 m). Todos os registros de P. kronei foram realizados na
Floresta Ombrófila Densa, ou seja, porção leste do Estado. P. sylviolus apresentou a
segunda menor média de altitude (329 m), seguida de P. oustaleti (414 m), P. eximius
(477 m), P. ventralis (903 m) e P. difficilis (1.390 m). P. eximius foi registrado apenas no Vale do Itajaí e região Oeste. P. ventralis foi encontrado em todas as regiões
do Estado, porém, nas poucas localidades na porção litorânea, apresentou registros
somente acima de 500 m, com exceção das localidades da região Sul (150-300 m). P.
oustaleti foi registrada apenas no Vale do Itajaí e Norte do Estado. P. difficilis esteve
restrita em elevadas altitude entre as regiões Sul e Serrana. P. sylviolus foi encontrada especialmente em área de domínio da Floresta Ombrófila Densa (vertente atlântica), com apenas um registro no Oeste. Dezessete áreas de simpatria foram obtidas,
das quais duas localidades apresentaram o maior número de espécies (n=3: P. kronei,
P. oustaleti e P. sylviolus; P. eximius, P. ventralis e P. oustaleti) e em 15 localidades
duas espécies estiverem presentes, sendo que P. ventralis e P. kronei ocorreram mais
vezes juntas (n=5). Faz-se necessário a busca por novas informações, principalmente
1

Ecoama Consultoria e Assessoria Ambiental. Rua Silvano Cândido da Silva Sênior, 245, Ponta Aguda, Blumenau, Santa Catarina. CEP: 89050-280. E-mail: evairlegal@yahoo.com.br
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das espécies ameaçadas ou com distribuição restrita, assim como medidas efetivas
para conservação, visto que uma pequena parcela dos registros acima está inserida
em Unidades de Conservação.
Palavras-chave: Phylloscartes. distribuição. Santa Catarina.
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EFICIÊNCIA DO GAVIÃO-DE-ASA-TELHA (Parabuteo unicinctus) NO MANEJO DE
AVES DO AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FILHO DA CIDADE DE
PORTO ALEGRE/RS
Guilherme Cavalcante da Silveira
Willian Menq
Julian Stocker
Jean Ferreira Copatti
Denise Giani
Eduardo Polancyzk
Luiz Gustavo Trainini
Milton Engel
A falcoaria tem sido empregada desde a metade do século XX, como uma técnica para auxiliar a dispersão das aves, que habitam as áreas aeroportuárias. As aves
de rapina mais empregadas nos aeroportos europeus e asiáticos foram o falcão-peregrino (Falco peregrinus), falcão-sacre (Falco cherrug) e o açor (Accipiter gentilis).
O gavião-asa-de-telha (Parabuteo unicintus) foi descoberto recentemente como ave
para falcoaria e, sua característica natural de caça em grupo, contribui muito para
aumentar a eficiência das investidas sobre as presas. No trabalho de manejo através da falcoaria realizado no Aeroporto Internacional Salgado Filho é utilizado três
espécies neotropicais: gaviões-asa-de-telha (Parabuteo unicinctus), falcões-de-coleira
(Falco femoralis) e falcões-peregrinos (Falco peregrinus). E, entre os anos de 2009,
2012 e 2013, foi avaliada a eficiência do gavião-de-asa-telha na captura e afugentamento de aves no sítio aeroportuário através da técnica de Carhawking. Técnica
esta, que consiste na utilização de um veículo para camuflar o gavião e surpreender
as aves do sítio aeroportuário. A maior eficiência de captura observada foi obtida entre as distâncias de 5 a 50 metros de afastamento das presas. Outros fatores que auxiliaram nestes êxitos foram a velocidade do veículo e direção do vento em relação a
presa. Durante o período diurno é recomendado uma velocidade máxima de 50 km/h,
já que o gavião-de-asa-telha precisa desse impulso para surpreender a sua presa; enquanto que a direção do vento o aconselhável é que esteja de traves assim aumentando o efeito surpresa. Durante seu emprego no aeroporto, foi verificado que a espécie
aprende a capturar conforme a oportunidade e o tamanho das presas podem variar
desde s pequena a grandes aves, como por exemplo: e.g. polícia-inglesa (Sturnella superciliaris), quero-quero (Vanellus chilensis), maçaricos (Phimosus infuscatus, Plegadis chihi), marreca-caneleira (Dendrocygna bicolor), marreca-pé-vermelho (Amazonetta brasiliensis), irerê (Dendrocygna viduata), garça-branca-grande (Ardea alba),
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maria-faceira (Syrigma sibilatrix) e savacu (Nycticorax nycticorax). Com a utilização
correta da técnica do Carhawking com o gavião-asa-de-telha, o nível de captura está
sendo satisfatório para o controle de aves errantes no aeroporto da capital gaúcha.
Palavras-chave: rapinantes. carhawking. avifauna.
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MONITORAMENTO DE AVES TRANSLOCADAS DO AEROPORTO INTERNACIONAL
SALGADO FILHO, PORTO ALEGRE/RS
Julian Stocker1
Denise Giani
Eduardo Polancyzk
Guilherme Cavalcanti da Silveira
Luiz Gustavo Trainini
Jean Ferreira Copatti
Milton Engel
Willian Menq
A translocação abrange qualquer intenção humana de mover um animal ou
sua população de uma localidade para outra com propósito de manejo para fins conservacionista. Segundo a IUCN, a relocação pode ser dividida em quatro conceitos:
(1) Introdução: uma tentativa de estabilizar a população de uma espécie fora de sua
distribuição original; (2) Re-introdução: é a tentativa de estabilizar uma espécie na
sua área de distribuição histórica, podendo ela estar em vias de extinção ou já extinta nesta área; (3) Suplementação: é a adição de indivíduos coespecíficos numa
população em vias de extinção e (4) Translocação: tipo de relocação com o transporte
de indivíduos ou sua população de uma área para outra dentro da sua distribuição
natural. Com objetivo de controlar e reduzir a população de aves silvestres, que insistem em permanecer em locais com potenciais riscos de colisões com as aeronaves,
dentro do sítio aeroportuário, no mês de dezembro de 2011, iniciou-se o processo de
relocação das aves capturadas com o emprego da falcoaria no Aeroporto Internacional Salgado Filho. A distância mínima inicial para a translocação, adotada de forma
experimental, foi estabelecida em 100 km do Aeroporto. A definição da área foi feita
conforme as disponibilidades de logística (acesso fácil por meio rodoviário, estradas
compatíveis para automóveis simples, 2x4), autorização dos proprietários e presença
de populações compatíveis conforme a distribuição geográfica das mesmas. A área
encontrada situa-se no município de Camaquã, distante 127 km do aeroporto, situada na porção Centro-Sul em relação ao município de Porto Alegre. Na região há
grandes extensões de pecuária (p.ex. bovinos, equinos) e agricultura, principalmente
arrozais. A propriedade vistoriada que atendeu as premissas estipuladas foi a Ilha
do Avestruz, localizada nas coordenadas geográficas 30º 48’49,72”S; 51º52’39,18”W.
De dezembro de 2011 até julho de 2013, foram translocadas 429 aves. Dessas aves
translocadas, oito (8) quero-queros (Vanellus chilensis) e três (3) carcarás (Caracara
plancus) foram recapturados que retornaram de Camaquã. Também dez (10) indiví1

E-mail: julianstocker@hotmail.com.br

109

XX CONGRESSO BRASILEIRO DE ORNITOLOGIA
Universidade de Passo Fundo x 04 a 07 de novembro de 2013

duos de V. chilensis e um casal de C. plancus, após serem transolocados foram avistados usando anilhas forrageando no sítio aeroportuário, indicando que essas aves são
capazes de se orientar e se desclocar ao seu local de origem. Informações como essa
são importantes para auxiliar planos de ação e manejo envolvendo essas espécies.
Palavras-chave: Manejo de fauna. deslocamento de aves. quero-quero.
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RIQUEZA DE ESPÉCIES E DISTRIBUIÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE AS
AVES DE ALAGOAS
Renata Constant de Amorim Lemos1
Lahert William Lobo de Araújo1
Guilherme Santos Toledo-Lima2
Phoeve Macario2
Renato Gaban-Lima3,4
Márcio Amorim Efe1,5
Os primeiros esforços no sentido de organizar listas estaduais de Aves no Brasil
se deram no final do Século XIX. Hoje poucas unidades federativas têm listas de Avifauna estaduais publicadas, e Alagoas não é exceção. É evidente a necessidade de um
maior conhecimento da avifauna deste estado, pois engloba não apenas o setor mais
ameaçado da Mata Atlântica, mas também parte da Caatinga, ecossistema ainda carente de estudos acerca da fauna e flora. Esse estudo teve como objetivo a construção
do banco de dados contendo as espécies já registradas no estado. Essa compilação
foi realizada a partir de dados presentes na literatura, de espécimes depositados em
museus (Museu de História Natural da Universidade Federal de Alagoas; Museu de
Zoologia da Universidade de São Paulo e Museu Paraense Emílio Goeldi) e de registros pessoais dos autores e de terceiros. A presente lista adota critérios atuais (ocorrência documentada por meio de material testemunho; registros através da captura
de indivíduos, ou através de contatos visuais e auditivos em campo) e relaciona, de
maneira inédita, a Avifauna de Alagoas. A lista reuniu cerca de 505 espécies e apresenta o mapeamento dos registros das mesmas no estado de Alagoas. Esta primeira
organização vai possibilitar a posterior verificação dos registros através de documentações e será o ponto de partida para a realização de uma série de estudos ornitológicos sobre distribuição das espécies, uso do habitat, status de conservação, etc.
Palavras-chave: avifauna. Alagoas. região nordeste.
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RIQUEZA DE RAPINANTES DIURNOS EM FRAGMENTOS DE FLORESTA ATLÂNTICA,
EM PAISAGEM DO SUDESTE DO BRASIL
Hugo Monteiro de Miranda1
Igor Camacho1
Mariana de Carvalho1
Os rapinantes diurnos (Accipitriformes e Falconiformes) são sensíveis aos processos de perda e fragmentação de habitat, pois requerem grandes áreas de habitat
para sobreviver. Contudo, faltam avaliações sobre os efeitos desses processos sobre a
riqueza do grupo na Floresta Atlântica. Portanto, buscamos avaliar o efeito da perda
e fragmentação per se de habitat sobre a riqueza e composição de rapinantes diurnos
em uma paisagem de Floresta Atlântica no sudeste do Brasil. Durante oito meses
monitoramos seis fragmentos florestais, dois pequenos (entre 12,8 ha e 3,4 ha), dois
médios (FM1= 77,9 ha e FM2= 35,1 ha) e dois grandes (FG1= 119,6 ha e FG2= 99,6
ha), além de duas áreas contínuas na bacia do rio Macacu (RJ). Calculamos a área,
distância entre os fragmentos, a porcentagem de floresta no entorno e a sua importância para a conectividade. Registramos 20 espécies de rapinantes diurnos, sendo 15
Accipitriformes e cinco Falconiformes, totalizando 59% da riqueza regional esperada
(33 spp.). Adicionamos duas espécies à lista regional esperada, Elanoides forficatus
e Accipiter superciliosus. Dentre as espécies dependentes, a maioria apresenta baixa
sensibilidade. A. superciliosus e Pseudastur polionotus são as mais sensíveis, assim
como espécies do gênero Micrastur e Spizaetus. Por outro lado, Harpagus diodon,
Chondrohierax uncinatus e Accipter striatus foram menos sensíveis à fragmentação.
O tamanho da área é um forte fator a influenciar a presença de espécies florestais
nos fragmentos estudados. Ainda assim, a localização do fragmento, seu isolamento
e a porcentagem de floresta no entorno influenciam em diferentes graus na composição dos rapinantes. Espécies de Spizaetus foram encontradas em áreas grandes ou
com >30% de cobertura florestal. Amadonastur lacernulatus foi encontrado apenas
em fragmentos maiores que 35 ha. A maior riqueza de espécies florestais ocorreu em
FG1, fragmento com maior área e maior importância na conectividade da paisagem.
Na paisagem estudada, fragmentos com mais de 100 ha parecem ser utilizados pela
maioria das espécies florestais presentes nas áreas contínuas. Por outro lado, as espécies florestais ocorrem apenas em fragmentos >35 ha. Em termos da conservação
dos rapinantes florestais diurnos na Floresta Atlântica, nossos resultados ressaltam:
(1) a importância da conservação de fragmentos >100 ha para a manutenção das
espécies e (2) a forte ameaça que a grande fragmentação do bioma, dominado por
fragmentos <50 ha e com distância média de 1440m para o vizinho mais próximo,
representa para a persistência de várias espécies do grupo.
Palavras-chave: rapinantes diurnos. fragmentação de habitat. Accipitriformes. Falconiformes.
1
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COMUNIDADE DE AVES DE PALOTINA, PARANÁ, BRASIL
Luiz Augusto Macedo Mestre1
Larissa Cristina Hjort1
Fabio Apolinário Martins1
A coleta de informações sobre as comunidades de aves de municípios localizados
no antigo domínio das Florestas Estacionais Semideciduais incrementam a base de
dados e auxiliam na conservação de áreas naturais ameaçadas. Com este enfoque,
descrevemos a comunidade de aves da região do município de Palotina, Oeste do Paraná (24 º 17 ‘ 02 ‘’ S, 53 º 50 ‘ 24 ‘’ W), enfatizando registros de espécies importantes.
Realizamos este estudo no campus da Universidade Federal do Paraná e no Parque
Estadual São Camilo (PESC, a 7 km da cidade). O município tem aproximadamente
65000 ha, sendo mais de 97% destinados a lavoura e pecuária, aproximadamente 2%
de área urbana ou construções rurais (com 30000 habitantes) e cerca de 1% de áreas
naturais. Estas áreas naturais incluem principalmente florestas secundárias distribuídas em pequenos fragmentos (menores de 10 ha), com apenas um remanescente
maior de cerca de 300ha (o PESC). A comunidade de aves foi amostrada entre agosto
de 2011 e julho de 2013, por pontos de escuta, redes-neblina (86h/rede) e por registros
aleatórios (cerca de 10h). No campus da UFPR realizamos amostragens em 18 pontos,
duas vezes por mês, totalizando aproximadamente 100 horas. No PESC registramos
as aves em 26 pontos de escuta (10 horas) e também incluímos os registros do plano de
manejo desta unidade de conservação realizado em 2005. Foram observadas 159 espécies de aves no município de Palotina. Destas espécies, 60 foram registradas menos
de 10 vezes e consideradas raras. Foram observadas 33 espécies ocorrentes apenas
no PESC, sendo nove delas registradas apenas no plano de manejo. Nesta lista estão
seis espécies de valor cinegético e pressionadas pela caça em diferentes graus (i.e.
Crypturellus obsoletus, Dendrocygna viduata e Penelope superciliaris) avistados menos de três vezes neste estudo. Observamos também 11 espécies consideradas como
topo de cadeia e sensíveis ao acúmulo de poluentes presentes em defensivos agrícolas (i.e. Circus buffoni, Ictinia plumbea, Buteo brachyurus, Falco rufigularis). Além
disso, observamos que nesta comunidade existem mais espécies de aves insetívoras
de subbosque (18 espécies, i. e. Dysithamnus mentalis, Poecilotriccus plumbeiceps,
Cnemotriccus fuscatus), e insetívoros do estrato arbóreo (15 espécies, i.e. Picumnus
temminckii, Dryocopus lineatus, Capsiempis flaveola) sendo grupos mais dependentes de bosques com maior cobertura vegetal. Por outro lado, destacamos a dominância
de Zenaida auriculata (18% de todos os indivíduos registrados em pontos de escuta),
espécie que poderá acarretar problemas ambientais num futuro próximo. Enfatizamos assim, a importância dos remanescentes florestais e da recomposição destes para
a manutenção de uma comunidade de aves mais diversificada e rica neste município.
Palavras-chave: Avifauna palotina. oeste do Paraná. Parque Estadual São Camilo.
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COMUNIDADE DE AVES DE UM REMANESCENTE FLORESTAL DO MUNICÍPIO DE
RODEIO, SC
Ana Elisa Zermiani1
Luís Adriano Funez1
Simone Caroline Piontkewicz1
Adrian Eisen Rupp2
Carlos Eduardo Zimmermann2
Da cobertura original de Floresta Atlântica restam apenas 7%, cujos remanescentes estão restritos a fragmentos. Neste contexto a compreensão do impacto
da fragmentação e, consequentemente, o papel dos remanescentes é de importância
para a conservação da diversidade local. Este trabalho tem por objetivo identificar
as espécies de aves em um fragmento no município de Rodeio, Santa Catarina, bem
como, avaliar seu papel na conservação das espécies de aves. O estudo teve inicio
em Julho de 2012 em uma área de 500 ha integrada a um conjunto de montanhas
formadas pelas Serras Litorâneas, conhecidas localmente como Serra da Moema. A
área utilizada possui uma variação de altitude que vai de 650 a 890 metros de altura. Os registros das espécies eram realizados ao longo de trilhas existentes no local,
utilizando como base a identificação visual e auditiva das espécies. Os trabalhos de
campo foram realizados em visitas mensais de um dia. Os registros foram anotados
em tabelas de campo registrando data, hora, local, condições meteorológicas, espécie
e número de indivíduos. Até o presente momento foram registras a ocorrência de
129 espécies de aves, sendo que três estão incluídas na lista de espécies ameaçadas
de Santa Catarina na categoria Ameaçada: Spizaetus melanoleucus, Sporophila falcirostris e Amazona vinacea. Registrou-se a ocorrência de espécies características
de altitude como Knipolegus nigerrimus, Stephanoxis lalandi, Pyrrhocoma ruficeps,
Carpornis cuculata e Tangara desmaresti. Entre os endemismos observados destaca-se Procnis nudicollis cujos registros são escassos no estado de Santa Catarina. Apesar de bastante descaracterizado em ralação a cobertura florestal, os dados acima
reforçam a necessidade de uma efetiva proteção deste e demais remanescentes para
conservação das espécies de aves associadas ao bioma Floresta Atlântica.
Palavras-chave: conservação. biodiversidade. Floresta Atlântica.
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CARACTERIZAÇÃO DO USO DO MAR POR Sula spp. EM ABROLHOS, BAHIA, BRASIL
Raissa Sarmento Pereira1
Márcio Amorim Efe1,2
Em todo o mundo, aves marinhas sofrem com a degradação e perda de seus habitats de nidificação. No entanto, estudos recentes sugerem que o momento de maior
risco sofrido por esse grupo se dá na atividade de forrageamento em áreas extensas.
Pouca informação existe sobre estratégia de forrageamento de predadores marinhos,
isso se deve principalmente a dificuldade de estudar esses animais em mar aberto.
Atualmente, com a miniaturização dos equipamentos eletrônicos, especialmente a
tecnologia GPS, tornou-se possível examinar, com detalhe, como predadores lidam
com a fragmentação e heterogeneidade dos recursos marinhos. O atobá-mascarado
(Sula dactylatra) e o atobá-marrom, (Sula leucogaster) são aves marinhas de grande
porte que nidificam em simpatria durante todo o ano nas ilhas do arquipélago de
Abrolhos. O Parque Nacional Marinho dos Abrolhos é situado a 72 km do litoral de
Caravelas, estado da Bahia. Para a definição das zonas de forrageamento utilizadas pelas espécies foram utilizados equipamentos miniaturizados de posicionamento
global (GPS) encapsulados em tubos plásticos termo-retráteis e fixados à base das
penas caudais com fita adesiva impermeável. Os aparelhos foram programados para
coletar uma coordenada geográfica a cada 3 a 5 segundos. As viagens foram plotadas
em ArcView versão 10® a partir dos dados de posição obtidos. Nós definimos uma
viagem como o tempo entre a saída e chegada ao ninho. Ao todo, os equipamentos
foram instalados em 12 indivíduos de Sula dactylatra e oito indivíduos de Sula leucogaster adultos com ovos e/ou filhotes entre uma e seis semanas de vida. As rotas
e áreas usadas no forrageamento foram diferentes para as duas espécies. O atobá-mascarado mostrou-se mais oceânico alimentando-se em áreas profundas e próximas à plataforma continental, com trajetória média de 182,5 km (máxima de 326
km) enquanto que o atobá-marrom utilizou águas rasa mais próximas à costa, com
uma menor trajetória, média de 70 km (máxima de 175 km).
Palavras-chave: mini-gps. área de vida. forrageamento.
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CITOGENÉTICA COMPARATIVA ENTRE DUAS ESPÉCIES DA FAMÍLIA TYRANNIDAE
(AVES, PASSERIFORMES)
Vanusa Lilian Camargo de Lima1
Rafael Kretschmer1
Tiago Marafiga Degrand1
Michelly da Silva dos Santos3
Edivaldo Herculano Correa de Oliveira2
Analía Del Valle Garnero1
Ricardo José Gunski1
A Família Tyrannidae é uma das mais diversificadas em número de espécies,
entretanto, pouco se sabe sobre a evolução cariotípica destas espécies. Trabalhos
citogenéticos em espécies desta família sugerem, devido à grande variabilidade cromossômica, diferentes estratégias evolutivas a nível cromossômico. Neste contexto,
o objetivo deste trabalho foi contribuir para o entendimento do complemento cromossômico de duas espécies desconhecidas a nível citogenético: Lathrotriccus euleri
e Elaenia spectabilis (Tyrannidae, Passeriformes). Analisou-se dois indivíduos (um
macho e uma fêmea) da espécie Lathrotriccus euleri e um indivíduo (macho) da espécie Elaenia spectabilis. L. euleri foi coletado em Dom Pedrito - RS e Elaenia spectabilis em São Gabriel – RS, através da utilização de redes de neblina. Para a obtenção
cromossômica, utilizou-se a técnica de cultura de fibroblastos. A identificação das regiões organizadoras de nucléolos baseou-se na utilização de uma solução coloidal com
nitrato de prata e a localização das regiões ricas em heterocromatina constitutiva
com a utilização de solução salina e hidróxido de bário. Para a localização dos sítios
responsáveis das sequencias ribossomais, utilizou-se sondas de rDNA 18s de Gallus
gallus. A espécie Lathrotriccus euleri apresentou 2n=82, onde os macrocromossomos
estão constituídos pelo primeiro par de morfologia submetacêntrica, segundo ao nono
acrocêntricos, décimo e décimo primeiro metacêntricos. O cromossomo sexual Z é
de morfologia submetacêntrica e o W de morfologia acrocêntrica. As regiões organizadoras de nucléolos localizam-se em três microcromossomos. O número diploide
observado para Elaenia spectabilis foi 2n=80, com o primeiro e o sexto pares submetacêntricos, segundo ao quinto e sétimo ao nono acrocêntrcios, décimo e décimo primeiro metacêntricos. O cromossomo sexual Z é de morfologia acrocêntrica. O padrão
de bandeamento C nesta espécie revelou a presença de heterocromatina constitutiva
principalmente na região centromérica dos macrocromossomos e as regiões organizadoras de nucléolos estão presentes em três microcromossomos, o que corrobora com
1
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os dados obtidos com a hibridização in situ fluorescente, onde evidenciou-se quatro
microcromossomos portadores das sequencias do gene ribossomal 18s. As duas espécies estudadas neste trabalho apresentaram uma similaridade cromossômica, entretanto, ao fazer comparações com outras espécies previamente estudadas, confirmase a diversidade cromossômica desta família.
Palavras-chave: Aves. citogenética. NORs. Banda C. rDNA 18s.
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ANÁLISE DA RELAÇÃO ESPÉCIE-ÁREA DA AVIFAUNA EM SEIS PRAÇAS PÚBLICAS NA
ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, RS
Luciana Hoffmann Teixeira1
Camila Castelo Branco Herzog1
Cristina Vargas Cademartori2
Diogenes Borges Machado3
Eduardo Dias Forneck4
A ação antrópica tem suprimido e alterado ecossistemas naturais, reduzindo o
número de áreas verdes disponíveis para a fauna silvestre e fazendo com que muitas
espécies de animais, especialmente as aves, busquem refúgio em áreas urbanas como
parques e praças. Estudos que avaliem os efeitos da urbanização sobre a avifauna,
imprescindíveis para a conservação e manejo de áreas verdes, são ainda incomuns. Os
objetivos desse estudo foram avaliar a composição e a riqueza de espécies de aves em
seis praças da zona urbana de Porto Alegre e a influência do tamanho de áreas verdes
sobre a riqueza de espécies de aves. Foram realizadas duas visitas em cada praça, de
dezembro de 2012 a abril de 2013, nas primeiras horas da manhã, totalizando 36 horas. As espécies foram registradas qualitativamente (ad libitum) e classificadas conforme status de ocorrência, categorias tróficas e habitats. A frequência de ocorrência
calculada (FO) consistiu na razão entre a soma dos registros de cada espécie por hora,
considerando-se todas as praças, e o esforço total (36h). A influência do tamanho da
área e da riqueza de árvores sobre a riqueza de aves foi testada por meio de regressão
linear simples. Registraram-se 77 espécies de aves, pertencentes a 28 famílias e 12
ordens. A família mais rica foi Tyrannidae (11 spp.). A riqueza de espécies foi influenciada primariamente pelo tamanho da praça e, secundariamente, pela cobertura vegetal, ambos de maneira positiva. Oitenta e oito por cento das espécies são residentes
e 12% são migratórias. Aves insetívoras e onívoras foram predominantes. Sobressaíram-se as espécies que utilizam áreas abertas (35 spp.), embora apenas quatro sejam
exclusivas destes habitats. Sete espécies são exclusivas de habitats florestais, tanto
da borda quanto do interior. Zenaida auriculata foi a mais frequente e amplamente
distribuída (FO>90%). Vinte e quatro espécies foram pouco frequentes (FO<10%). As
espécies mais frequentes foram aquelas tolerantes a alterações ambientais, comuns
em ambientes urbanos, abundantes e com ampla distribuição no Estado. Entre as
poucas frequentes, algumas são características de ambientes mais preservados, como
Thamnophilus caerulescens, ave comum em florestas, Syndactyla rufosuperciliata,
que habita o interior ou borda de matas mais densas, e Euphonia pectoralis, que é
comum em áreas extensamente florestadas, e rara em paisagens fragmentadas. Algumas espécies foram excelentes bioindicadoras de qualidade ambiental.
Palavras-chave: aves. ares verdes. urbanização.
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REPERTÓRIO DO COMPORTAMENTO ALIMENTAR DA AVIFAUNA AQUÁTICA
EM UM DEPÓSITO SEDIMENTAR EM UM SISTEMA ESTUARINO-LAGUNAR
NO SUL DO BRASIL
Matheus Philippsen1
Ana Paula Peppes Gauer2
O depósito sedimentar conhecido como Pontal dos Freitas, no sistema estuarino-lagunar de Tramandaí, integra um mosaico de áreas úmidas que se estende por
toda a região costeira do Estado do Rio Grande do Sul, abrigando uma grande diversidade de aves aquáticas residentes e migrantes. Sabe-se que este sistema apresenta
alta produtividade biológica, destacando-se a ictiofauna e a macrofauna bentônica
por serem itens alimentares explorados pelas aves. O presente estudo teve como objetivo identificar e descrever repertório comportamental alimentar das aves que utilizam o pontal, além de avaliar a macrofauna bentônica disponível para o consumo.
Durante o período de outubro de 2011 a março de 2012, através de censos realizados
na área, foram identificadas e quantificadas 29 espécies de aves aquáticas, sendo 22
espécies residentes e sete vagantes do norte. O comportamento alimentar teve 613
registros, constando-se as seguintes estratégias de captura de itens: 1) “filtrando a
água com o bico” (80), 2) “pescando pousado” em bando (67) ou solitário (12), 3) “pescando voando” em bando (32) ou solitário (2) e 4) “ciscando” sobre o substrato (o bico
não penetra no sedimento) (38) ou no substrato (o bico penetra no sedimento) (382).
A espécie registrada que mais realizou comportamento alimentar foi a Himantopus
melanurus (148 registros), e a com maior repertório foi a Egretta thula, apresentando
três dos sete comportamentos alimentares descritos. A macrofauna apresentou-se
constituída pelos poliquetos Laeonereis acuta (182,6 ind./m²), Heteromastus similis
(174 ind./m²), Nephtys fluviatilis (164,2 ind./m²) e o caranguejo Neohelice granulata
(2,9 tocas/m²). Apesar dos testes estatísticos entre as variáveis da macrofauna e as
variáveis das aves não terem comprovado uma relação direta entre estes dois níveis
tróficos no Pontal, considera-se a área um importante local de alimentação para as
aves aquáticas da região e também como local de descanso e refúgio, possuindo um
papel fundamental para a sobrevivência das aves residentes e migrantes com ocorrência na região.
Palavras-chave: aves. áreas úmidas. macrofauna.
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ESTUDOS CITOGENÉTICOS NO JOÃO DE BARRO E NO SABIÁ-DO-CAMPO
(ORDEM PASSERIFORMES)
Vanusa Lilian Camargo de Lima1
Rafael Kretschmer1
Letiane Nascimento da Ponte1
Marcelo Santos de Souza1
Analía Del Valle Garnero1
Ricardo José Gunski1
Apesar de apresentar uma grande diversidade de espécies de aves silvestres,
o Bioma Pampa foi pouco explorado por pesquisadores de diversas áreas, incluindo
a citogenética. Encontram-se aproximadamente 500 espécies de aves, entre elas o
joão-de-barro (Furnarius rufus) e o sabiá-do-campo (Mimus saturninus). Os estudos
citogenéticos podem trazer contribuições para aumentar a eficiência das estratégias
de conservação e mesmo para classificação taxonômica das espécies. Além disso, o
uso da citogenética pode auxiliar para o entendimento de rearranjos cromossômicos
na especiação. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi analisar citogenéticamente
dois indivíduos da espécie Furnarius rufus (uma fêmea e um macho) e um indivíduo
da espécie Mimus saturninus (fêmea), a fim de compreender o complemento cromossômico destas espécies. Para a obtenção cromossômica utilizou-se o método de
cultura direta de medula óssea para joão-de-barro e de rim para o sabiá-do-campo.
A identificação das regiões ricas em heterocromatina constitutiva baseou-se na utilização de solução salina e hidróxido de bário e para a localização das regiões organizadoras de nucléolos (NORs) utilizou-se uma solução coloidal com nitrato de prata.
O complemento cromossômico do joão-de-barro possui um número diploide de 82 cromossomos, sendo a morfologia telocêntrica presente em todos os cromossomos autossômicos e no cromossomo sexual W, o qual equivale em tamanho ao décimo primeiro
par autossômico. O cromossomo sexual Z é de morfologia acrocêntrica e equivale
em tamanho ao terceiro par autossômico. O cariótipo do sabiá-do-campo apresentou
2n=80, com o primeiro e o quarto pares submetacêntricos, segundo, terceiro e quinto
acrocêntricos. Os demais cromossomos autossômicos do complemento são de morfologia telocêntrica. O cromossomo sexual Z é submetacêntrico e o W é metacêntrico.
Nas duas espécies analisadas neste trabalho, os cromossomos W mostraram-se totalmente heterocromáticos, e os cromossomos autossômicos caracterizaram-se por
apresentar banda C positiva na região centromérica. A técnica NOR marcou as re
giões organizadoras de nucléolos em um par de microcromossomos nas duas espécies
estudadas. A falta de espécies estudadas por técnicas citogenéticas na família Fur1
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nariidae não permite realizar comparações a respeito do estado evolutivo em relação
ao ancestral das aves. Na família Mimidae, através da comparação com Toxostoma
rufum (única espécie descrita nesta família), é possível observar uma variabilidade
cariotípica, o que reflete a ocorrência de diferentes rearranjos cromossômicos.
Palavras-chave: Citogenética. heterocromatina. NOR. cromossomos sexuais.
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DISTRIBUIÇÃO TEMPORAL DA ATIVIDADE VOCAL DE JOVENS E ADULTOS DE
Pulsatrix koeniswaldiana EM ÁREA DE MATA ATLÂNTICA
DE BAIXADA NO SUDESTE DO BRASIL
Gloria Denise Augusto Castiglioni1
Luiz Pedreira Gonzaga2
Maria Alice dos Santos Alves3
A atividade vocal é importante para a comunicação de longa distância em aves
noturnas que vivem em ambientes estruturalmente complexos, tais como corujas
florestais. Pulsatrix koeniswaldiana é uma coruja de tamanho médio (400-600 g), endêmica da Mata Atlântica do sudeste do Brasil e áreas adjacentes do Paraguai e da
Argentina. Habita florestas úmidas de baixada e de altitude, é estritamente noturna,
e vive em pares que mantêm territórios e vocalizam durante todo o ano. O repertório
vocal dos adultos é pouco conhecido e a voz dos imaturos não é registrada na literatura. Após deixar o ninho os jovens permanecem próximo a ele por vários meses, sendo
inicialmente alimentados pelos pais e, posteriormente, sua presença é apenas tolerada pelos adultos. O presente estudo foi feito na Reserva Biológica União, estado do
Rio de Janeiro. Essa área protegida tem cerca de 3.000ha e é coberta principalmente
por floresta secundária tardia, onde P. koeniswaldiana é relativamente comum. Examinamos a distribuição da atividade vocal da espécie, ao longo da noite e ao longo
do ano, por meio de amostragens mensais feitas de janeiro de 2011 a dezembro de
2012. Durante 72 noites, do crepúsculo ao amanhecer, registramos o sexo, a idade
(adulto ou jovem), o tipo de vocalização e o número de aves vocalizando. Adultos e
jovens vocalizaram durante toda a noite e mostraram uma distribuição trimodal da
atividade vocal, o que foi bastante claro em 2011, com maiores frequências de atividade no início, meio e final da noite. Não foram encontradas diferenças na atividade
vocal de adultos e jovens ao longo da noite. Houve um aumento na frequência da atividade vocal de adultos a partir de agosto, culminando no mês de novembro, ou seja,
durante o período reprodutivo, que entre as corujas tropicais tem início no final da
estação seca (inverno). Após uma queda em dezembro e janeiro, a atividade vocal voltou a aumentar, atingindo um segundo pico no final do verão (fevereiro/março). Em
meados do outono e começo do inverno a atividade de adultos apresentou seus níveis
mais baixos. Por outro lado, a atividade vocal de jovens, provavelmente solicitando
alimento, aumentou durante esse período do ano, atingindo um pico em junho, tanto
em 2011 quanto em 2012. Aparentemente é necessário anunciar a sua presença na
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área, por meio da emissão de gritos repetitivos, até o momento da dispersão. Apenas
em outubro, nos dois anos, não foi registrada vocalização de jovens. Em 2011 a correlação entre a atividade vocal de adultos e jovens foi negativa e estatisticamente significativa (Pearson r=-0,78; N=12; p=0,002). Em 2012, a correlação entre essas duas
variáveis, embora negativa, não foi significativa (Pearson r=-0,47; N=12; p=0,119).
Esses resultados indicam haver uma diferença na distribuição temporal da atividade
vocal de jovens e adultos ao longo do ano.
Palavras-chave: bioacústica. corujas florestais. Strigidae.
Órgãos financiadores: CNPq (M.A.S.A.), AFO-Prêmio Bergstrom (G.D.A.C.)
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AVES ASSOCIADAS A DESCARTES DE PESCA NA REGIÃO METROPOLITANA
DO RIO DE JANEIRO
Mariana Vabo da Rocha1
Carolina Sant’Anna de Oliveira1
Alessandro Figueiredo de Moura1
Marco Pinheiro Gonçalves1
Descartes de pesca podem ser utilizados como fonte alternativa, previsível,
abundante e adicional de alimento por muitos animais, especialmente aves ictiófagas. Os descartes atraem grandes bandos de aves, que se concentram onde haja o
processamento do pescado. Existem algumas vantagens de se estudar aves se alimentando de descartes da pesca, situação em que é possível conduzir experimentos, como analisar o comportamento alimentar das espécies atraídas. Este tipo de
experimento permite a interpretação de eficiência de forrageamento das espécies
e as interações intra e interespecíficas. Com objetivo de caracterizar a associação
aves-pesca, pouco conhecida no Brasil, foram realizadas observações na comunidade
pesqueira de Itaipu, situada em linha de praia, em Niterói - RJ e em um cais de pesca
industrial em São Gonçalo - RJ, com amostragens de “animal focal” e “todas as ocorrências” entre os meses de abril e junho de 2013, no turno da manhã, período este,
de maior desembarque pesqueiro. Foi observado um rico conjunto de aves associadas
aos descartes. Avaliando-se a riqueza específica de aves, registrou-se doze espécies
associadas aos descartes, com destaque para Larus dominicanus, Ardea alba, Egretta thula e Fregata magnificens, que obtiveram 100% de frequência de ocorrência em
ambos os postos pesqueiros, e para Sterna hirundinacea, registrada na comunidade
pesqueira de Itaipu, espécie considerada migrante austral. O cais pesqueiro industrial obteve maior representatividade com dez espécies registradas. Foram registradas diferentes estratégias de capturas utilizadas pelas aves, tais como: mergulho a
partir da superfície (Phalacrocorax brasilianus), mergulho superficial (Larus dominicanus, Sterna hirundinacea e Sula leucogaster) bicada na superfície a partir da
água (Larus dominicanus) e bicada na superfície a partir do vôo (Fregata magnificens). O comportamento de cleptoparasitismo foi observado predominantemente nas
interações intraespecíficas de Larus dominicanus envolvendo indivíduos de todas as
idades, e em interações interespecíficas realizadas por Fregata magnificens em ataques principalmente contra Larus dominicanus, fato este determinado pela grande
eficiência de pesca de Larus dominicanus ao praticar, predominantemente, duas estratégias distintas de captura: mergulho superficial e bicada na superfície a partir da
água. Estas particularidades nas estratégias de captura das espécies permitem que
1
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as mesmas atuem como espécies sinalizadoras, indicando às outras aves a presença
de presas. Neste contexto, destaca-se Fregata magnificens, que pode ser considerada a espécie que localiza o descarte, atuando como espécie sinalizadora. A oferta de
descarte não só altera a dieta e o comportamento das aves em relação à obtenção de
alimento, mas também influencia a abundância, a distribuição e provisão alimentar
das aves. A grande quantidade de espécies e indivíduos envolvidos em cada evento de
descarte se deve ao acúmulo de material a ser descartado que provém de todo esforço
pesqueiro diário. Cabe ressaltar que esse maior volume de descartes gerados, atua
como um atrativo para a avifauna local, sendo determinante no aumento do número
de espécies e indivíduos envolvidos durante os eventos de descarte.
Palavras-chave: comportamento alimentar. cleptoparasitismo. estratégias de captura.
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COMPORTAMENTO REPRODUTIVO E CARACTERIZAÇÃO DE NINHOS DE Amazona
vinacea (Kuhl, 1820).
Gabriela Elisa Dal Pizzol1,2
Nêmora Pauletti Prestes1,2
Jonas Claudiomar Kilpp1,2
Jaime Martinez1,2
Leonardo Machado1
Elinton Rezende1
Amazona vinacea (Kuhl, 1820) é um psitacídeo ameaçado de extinção a nível
mundial na categoria em perigo, sendo pouco conhecida sua biologia e ecologia. O
objetivo do trabalho foi obter dados sobre o comportamento reprodutivo da espécie e
caracterizar os ninhos naturais localizados no nordeste do Rio Grande do Sul (Pontão) e sudeste do estado de Santa Catarina (Abdon Batista). As observações foram
realizadas entre dezembro de 2012 e janeiro de 2013. Aplicou-se o método ad libitum
para os registros comportamentais. Para a caracterização dos ninhos ativos foram
observados: identificação da espécie vegetal arbórea, altura do ninho em relação ao
solo, circunferência da árvore na altura do peito (CAP), diâmetros externos e internos maior e menor do ninho, profundidade do ninho. Dos quatro ninhos observados,
um foi localizado em Pausandra morisiana (Casar.) Radlk., que foi predado. Em outro ninho localizado em uma árvore morta não caracterizada, a fêmea e o filhote foram atacados e mortos por indivíduos de Hymenoptera (espécie não identificada) e os
outros dois localizavam-se em Lamanonia ternata Vell. Dos ninhos observados, um
deles apresentou cinco ovos, resultando em quatro ninhegos e o outro apenas um ninhego, este último foi identificado após a eclosão, sendo que todos nidifugaram em janeiro. Durante 13 dias de observação, num total de 133 horas, a média de visitas dos
adultos em dois ninhos para alimentar os filhotes foi de três vezes ao dia (n=43). O
tempo total gasto na alimentação durante este período foi de 258 min. Cada tratada
teve tempo médio de 6 min. e ambos os pais tratavam os filhotes, sendo que enquanto um alimentava, o outro permanecia de vigia próximo à cavidade. O trato ocorria
duas vezes pela manhã (entre os horários das 6 às 10 h e 11 às 13 h) e uma pela tarde
(17 às 19 h e 30 min). Os dois ninhos mensurados apresentaram a seguinte caracterização, respectivamente: altura do ninho em relação ao solo: 14,2 e 13,9 m; CAP: 1,84
e 2,10 m; diâmetros externos maior: 0,68 e 0,20 m e menor: 0,30 e 0,11 m; diâmetros
internos maior: 0,27 e 0,38 m e menor: 0,30 e 0,19 m; profundidade: 0,28 e 0,48 m. A
média e a duração das visitas dos adultos no ninho com quatro filhotes foram maio1
2
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res quando comparadas com o ninho que apresentava um filhote, comprovando uma
maior necessidade da busca de alimentos. O papagaio-de-peito-roxo busca árvores
com cavidades altas em relação ao chão e com diâmetros suficientes para acomodar
a prole. A manutenção de árvores de grande porte na natureza é importante para a
reprodução do mesmo. A competição interespecífica por cavidades durante o período
reprodutivo pode ser um fator limitante para a reprodução da espécie.
Palavras-chave: Cavidades. papagaio-de-peito-roxo. reprodução.
Órgãos financiadores: Funbio (Acordo TFCA - Tropical Forest Conservation Act)

127

XX CONGRESSO BRASILEIRO DE ORNITOLOGIA
Universidade de Passo Fundo x 04 a 07 de novembro de 2013

REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE Sporophila cinnamomea EM DOM PEDRITO/RS
Luciane Rosa Da Silva Mohr1
Alexsandro Rodrigo Mohr2
Vanda Simone da Silva Fonseca2
O caboclinho-de-chapéu-cinzento (Sporophila cinnamomea) é um emberezídeo que apresenta uma população mundial relativamente pequena e que está em rápido declínio. Indivíduos se reproduzem na Argentina, no oeste e sudeste do Uruguai
e no Paraguai. Após a reprodução dispersam-se pelo Brasil central. No Rio Grande
do Sul há registro de uma população que se reproduz em Bagé e registros isolados
em algumas localidades da Campanha e Planalto das Missões. As principais ameaças a esta espécie são a destruição e degradação das áreas de capinzais e macegais,
devido à ação humana (por mineração, agropecuária, cultivo de espécies exóticas) e
do gado (pelo pastejo e pisoteio) restringindo assim, o crescimento da vegetação. Esta
espécie é considerada como vulnerável, segundo livro vermelho da fauna ameaçada
do estado do RS e segundo IUCN – International Union for Conservation of Nature, sendo assim registros da ocorrência da espécie são válidos como contribuição ao
conhecimento sobre a mesma. O objetivo deste trabalho é relatar a observação de
quatro indivíduos de S. cinnamomea, no município de Dom Pedrito, RS. Os registros
foram feitos no distrito de Torquato Severo, nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2013,
ambos no período vespertino. Em cada dia, foram observados dois indivíduos, sendo
um macho e uma fêmea. Nos outros períodos circadianos, os indivíduos não foram
vistos. As observações foram feitas no mesmo local, uma área úmida relativamente
pequena, com a presença de gravatás (Eryngium). Esta área fica entre uma estrada
não pavimentada e a ferrovia, sem a presença de gado. Os indivíduos circulavam por
esta área, voando entre fios de condução de energia e a vegetação local. Segundo literatura consultada, os registros realizados nos períodos entre março e maio e entre
outubro e novembro no estado, provavelmente indicam locais onde a espécie ocorre
de passagem durante as suas migrações de ida para as áreas de invernagem e retorno para as áreas de reprodução, respectivamente. Presume-se que a área em questão
serve como tal. Sendo assim, a preservação desta e de outras áreas de repouso, bem
como das áreas de reprodução, é de extrema importância para a conservação da espécie.
Palavras-chave: Caboclinho-de-chapéu-cinzento. espécie vulnerável. ambiente degradado.
1

2

lu.mohr@hotmail.com/Lab. de ecologia e sensoriamento remoto/Museu de Ciências Naturais/Centro Universitário Univates,
Av. Avelino Tallini, 171, CEP: 95900-000, Lajeado-RS, Brasil;
BioImagens Consultoria Ambiental, POA, RS.

128

XX CONGRESSO BRASILEIRO DE ORNITOLOGIA
Universidade de Passo Fundo x 04 a 07 de novembro de 2013

AVES NA MATRIZ E EM FRAGMENTOS DE FLORESTA OMBRÓFILA MISTA, NO
NOROESTE DO RS
Luciane Rosa Da Silva Mohr1,3
Eduardo Périco1
Vanda Simone da Silva Fonseca2
Alexsandro Rodrigo Mohr2
Na região de estudo, localizada em Soledade, noroeste do RS a agricultura e
pecuária são as principais atividades antrópicas que alteram a paisagem. Esta era
originalmente coberta por campos e fragmentos de Floresta Ombrófila Mista (FOM).
Atualmente os fragmentos se encontram reduzidos, invadidos pelo gado e dispostos
em uma matriz de vegetação, em maioria, diferente da original. A fragmentação e
degradação dos habitats são as maiores ameaças à avifauna. Esta pesquisa objetivou
avaliar a distribuição, diversidade, composição da riqueza e a abundância de aves em
fragmentos de FOM e suas respectivas áreas de borda e matriz, bem como analisar
as variáveis da paisagem que influenciam na distribuição da abundância e riqueza.
Foram analisados nove fragmentos e suas áreas de matriz, nos quais as aves foram
amostradas em pontos, sem raio definido, durante 10 minutos. Foram avaliados um
ponto em cada área de matriz, um em cada área de borda e dois pontos no interior
dos fragmentos, sendo duas amostragens realizadas na primavera/2011 e duas no
verão/2012, em cada ponto de amostragem. Foram identificadas taxonomicamente
125 espécies de aves, destas 12 são migratórias e duas constam como prioritárias
para a conservação (Leptasthenura setaria e Xanthopsar flavus). As áreas de matriz
registraram maior riqueza média e abundância média em relação a outros ambientes estudados, e essas diferenças foram significativas em relação à riqueza (H=10;
P<0,05) e abundância (H=12,9; P<0,05). Em relação à diversidade as áreas de borda diferiram significativamente dos demais ambientes (F=4,95; GL=2; P<0,05). As
análises de escalonamento multidimensional não-métricas (NMDS) revelaram, para
riqueza e abundância, com ou sem espécies generalistas (espécies que ocorreram em
mais de um ambiente avaliado), que as aves ocorrem nas bordas e no interior dos
fragmentos de forma semelhante. Assim, as aves que ocorrem nas áreas de matriz
se diferenciam das que ocorrem nos demais ambientes, conforme esperado. A análise
das métricas da paisagem, através de regressão linear simples, revelou que a abundância das aves (F = 18,8259, p<0,05, R2 = 47,1%) está mais fortemente relacionada
com as métricas dos fragmentos do que a riqueza (F = 6,245, p < 0,05, R2 = 72,9%).
Apenas quatro espécies consideradas de hábitos florestais foram registradas. As áreLab. de ecologia e sensoriamento remoto/Museu de Ciências Naturais/Centro Universitário Univates, Av. Avelino Tallini, 171,
CEP: 95900-000, Lajeado-RS, Brasil. lu.mohr@hotmail.com
2 BioImagens Consultoria Ambiental, Porto Alegre, RS.
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as de matriz podem funcionar como uma barreira para estas aves. Algumas aves de
áreas abertas parecem se beneficiar dos fragmentos, pois 48 espécies foram registradas na matriz e nos outros ambientes também. Por outro lado, algumas espécies de
áreas abertas, dependentes da heterogeneidade natural dos campos, como X. flavus,
estão também ameaçadas localmente, principalmente devido às monoculturas. Os
resultados mostram que os fragmentos analisados não são capazes de sustentar uma
diversidade de aves de hábito florestal, isso porque se encontram degradados. Sendo
assim, o presente estudo reitera a necessidade de investimentos nas medidas de recuperação e conservação de habitat para a manutenção da biodiversidade.
Palavras-chave: Degradação ambiental, araucária, distribuição.
Órgãos financiadores: CAPES/PROSUP e UNIVATES.
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COMPORTAMENTO DE FUGA DE QUERO-QUERO (Vanellus chilensis) NO
AEROPORTO SALGADO FILHO, PORTO ALEGRE/RS
Willian Menq1
Julian Stocker1
Jean Ferreira Copatti1
Denise Giani1
Guilherme Cavalcanti da Silveira1
Eduardo Polancyzk1
Milton Engel1
Luiz Gustavo Trainini1
Os problemas relacionados com as colisões de aves e aeronaves é uma realidade
no Brasil. Por isto, muitos aeroportos buscaram desenvolver técnicas para controlar
a avifauna, ao menos dentro do sítio aeroportuário. No Aeroporto Internacional Salgado Filho, de Porto Alegre, uma das espécies de aves mais comuns e que representa
maior risco de colisão com aeronaves é o quero-quero (Vanellus chilensis), espécie
que vive em bandos e são beneficiados pela presença de gramados e áreas úmidas
no aeroporto. Com intuito de reduzir a população de V. chilensis e outras aves no
aeroporto, desde 2011 vem sendo utilizada as técnicas de falcoaria, na qual utiliza
gaviões e falcões treinados para capturar e espantar aves do aeroporto. Este trabalho
buscou analisar o comportamento de fuga dos bandos de V. chilensis na presença e na
ausência da equipe de falcoaria do Aeroporto Salgado Filho, de Porto Alegre. Entre
os meses de janeiro de 2012 e maio de 2013, foram realizadas observações dos bandos
da espécie durante as atividades diárias de falcoaria para captura e afugentamento
de aves no aeroporto, além de observações semanais nas atividades de falcoaria noturna. Após um mês do trabalho de manejo da avifauna no aeroporto, os grupos de
V. chilensis passaram a associar a presença do veículo da equipe ao perigo, com isso,
ao se aproximar com o veículo as aves já se dispersam e saem da área voando para
fora do aeroporto ou para áreas distantes. Com isso, raramente o veículo conseguiu
se aproximar mais de 70 m dos quero-queros. Notou-se que na aproximação de outras viaturas que não sejam a da equipe de falcoaria, especialmente àquelas de cores
diferentes, o comportamento de fuga das aves não foi observado. Nas observações
noturnas, o comportamento de fuga também foi presenciado, os bandos de V. chilensis passaram a associar as luzes da lanterna e os faróis de veículos ao perigo. Assim, até os faróis das aeronaves passaram a assustar e afastar as aves próximas da
pista, comportamento que refletiu significativamente as colisões noturnas com esta
1
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espécie no aeroporto. Esse comportamento de fuga dos quero-queros é um reflexo das
intensas capturas no aeroporto utilizando a falcoaria, a ave aprendeu a reconhecer o
veículo e o teme, pois sabe que dali pode sair um predador e capturá-la. Tal fenômeno
é positivo para a segurança aeroportuária, pois auxilia o trabalho de afugentamento
de aves, diminuindo os riscos de colisão entre aves e aeronaves.
Palavras-chave: Manejo de aves, técnicas de falcoaria, aves de rapina.
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ANÁLISE DA RAZÃO SEXUAL EM Amazona pretrei (TEMMINCK,1830)
Jaime Martinez1,2
Nêmora Pauletti Prestes1,2
Cristina Yumi Miyaki3
Modificações ambientais podem atuar sobre as populações animais na natureza através da alteração da frequência de seus genes. Entre as consequências da alteração de sua composição genotípica, são citadas a alteração da fecundidade, a taxa de
sobreviência dos indivíduos e também uma alteração nos parâmetros demográficos
como a proporção sexual. Com o objetivo de avaliar a razão sexual na população de
Amazona pretrei, psitacídeo típico do sul do Brasil, foram coletadas amostras de sangue de 66 indivíduos de A. pretrei, em diferentes regiões do Rio Grande do Sul, em
condições de ambiente natural (n=34) e em cativeiro (n=32). A sexagem foi realizada
através de técnicas da genética molecular, no Laboratório de Genética de Aves da
Universidade de São Paulo. Obteve-se uma proporção de 41 machos para 25 fêmeas.
Considerando apenas indivíduos de cativeiro, havia 17 machos e 15 fêmeas (próximo
à razão de 1:1). Nos exemplares encontrados no ambiente natural, registrou-se 24
machos e 10 fêmeas. Quando analisados apenas o sexo dos filhotes encontrados nos
ninhos naturais, em uma amostra total de 25 ninhegos, a razão sexual apresentou
o maior desvio, próximo de 3:1. Estatisticamente, com a aplicação do teste do qui-quadrado, apenas os resultados encontrados nos filhotes ainda nos ninhos mostraram-se significativos (C² =4,84; P=0,0278). Quando analisada a proporção sexual nos
diferentes ninhos, os resultados revelam que em 50% dos ninhos os filhotes eram
todos machos, 20% com um macho e uma fêmea, 10% com dois machos e uma fêmea,
e 20% com duas fêmeas e um macho. O pequeno desvio sexual encontrado entre os
adultos de A. pretrei poderia ser explicado pelo fato das fêmeas estarem mais sujeitas
à ação dos predadores naturais, e algumas vezes da ação humana, no período (cerca
de 29 dias) em que se encontram dentro das cavidades das árvores incubando os
ovos. Também existe a possibilidade de a sobrevivência individual estar associada
ao sexo. Contudo, o desvio é maior na proporção sexual encontrada entre os filhotes
ainda nos ninhos. Para avaliar se essa razão faz parte da própria biologia da espécie,
ou se é um desvio recente causado por alterações ambientais e/ou genéticas seriam
necessários exames moleculares em peles conservadas em museus.
Palavras-chave: Amazona pretrei, sexagem, razão sexual.
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COMUNIDADES DE AVES EM DUAS ÁREAS DO CAMPUS DA UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE LONDRINA, PARANÁ, BRASIL
Fernando José Ferneda Freitas1
Luiz dos Anjos2
Áreas anteriormente ocupadas por densas florestas têm sido cada vez mais
modificadas pela ação do homem. Tais ambientes despertam interesse de estudo de
especialistas de diferentes campos. Os campi de universidades não são exceções. O
objetivo desse trabalho é analisar comparativamente a distribuição espacial de aves
no campus da Universidade Estadual de Londrina em dois habitas: um de interior de
floresta (horto) e outro de jardins (calçadão). O estudo é realizado com o uso do método de transecção em ambos. As amostragens tiveram início em Outubro de 2012 e
ainda seguem. Até o momento foram registradas 68 espécies, sendo a família Tyrannidae a mais representativa. A partir dos dados será possível conhecer os padrões de
ocupação da avifauna. Adicionalmente irá se avaliar padrões de extinção e colonização com base em estudos realizados no campus em períodos anteriores.
Palavras-chave: Avifauna. fragmentação florestal. Floresta Atlântica.
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SELEÇÃO DE SÍTIO DE NIDIFICAÇÃO POR Aratinga aurea
Nicole Meireles Dubois1
Paulo Miranda Moreira1
Miguel Ângelo Marini1
A escolha do sítio de nidificação com determinados atributos é importante para
o organismo por influir diretamente no desenvolvimento das atividades no ninho e
no sucesso reprodutivo. Aratinga aurea – Psittacidae – típica do cerrado, possui sua
biologia ainda pouco conhecida, mas constrói seu ninho escavando cupinzeiros arbóreos da espécie Constrictotermes cyphergaster. Tomando por parâmetro esse comportamento, o objetivo desse trabalho é comparar as características dos cupinzeiros
utilizados pela A. aurea com cupinzeiros não usados para nidificação, determinando
se há ou não seleção de nidificação por essa espécie. A pesquisa foi realizada em 100
hectares da Estação Ecológica de Águas Emendadas, Distrito Federal. O trabalho foi
realizado ao longo da estação chuvosa, entre novembro de 2012 e fevereiro de 2013,
após o fim do período reprodutivo da A. aurea, que ocorreu entre o fim de junho e
começo de outubro de 2012. De cada cupinzeiro utilizado como ninho, foram registrados comprimento, largura lateral, altura e circunferência, além de duas variáveis da planta suporte – altura do solo e circunferência do tronco próximo à base do
cupinzeiro. Um cupinzeiro não utilizado foi escolhido para cada ponto cardeal (Norte,
Sul, Leste e Oeste) com distância aproximada de 50 m de cada ninho para coletar as
mesmas medidas retiradas dos cupinzeiros usados pela A. aurea para nidificação.
Dentre os oito ninhos ativos encontrados, apenas um se localizava na fitofisionomia
“cerrado ralo”. Os demais estavam situados no “cerrado típico”, onde a vegetação é
mais fechada. A altura dos cupinzeiros com ninhos (1,49 ± 0,32m) foi maior que a
altura dos cupinzeiros não selecionados pelos casais (0,63 ± 0,41m). Observou-se,
também, que os cupinzeiros usados para nidificação são maiores que cupinzeiros não
utilizados. Esse fator pode ser um pré-requisito para a construção do ninho, já que
a cavidade deve ter um tamanho que acomode os ovos, os ninhegos e o casal. Não
houve diferenças significativas entre as alturas do solo e da circunferência do tronco
das plantas suportes dos cupinzeiros utilizados em relação aos não utilizados. Os
resultados mostram que há seleção de sítio de nidificação por A. aurea, apesar de
baseados em pequeno tamanho amostral.
Palavras-chave: ninho. Aratinga aurea. cupinzeiro. Cerrado.
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INVENTARIAMENTO DA AVIFAUNA DO COMPLEXO HIDRELÉTRICO ENTRE RIOS, NO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT
Felipe de Sá Palis1
Liandre Ferreira Pereira1
João Batista de Pinho2
O Cerrado brasileiro possui aproximadamente 80% da vegetação original convertida em pastagens e plantações. Apesar disso, apresenta uma das mais ricas avifaunas do planeta, com 837 espécies descritas, sendo 29 endêmicas. Sendo assim,
a realização de inventariamentos detalhando a riqueza biológica do Cerrado é de
grande valor para o conhecimento da avifauna da região, podendo inclusive ser utilizados em estratégia para conservação. O trabalho foi realizado com o objetivo de
inventariar a avifauna nas áreas de influência direta e indireta do Complexo Hidrelétrico Entre Rios no município de Primavera do Leste – MT. O trabalho de campo foi
desenvolvido em oito pontos amostrais, durante 10 dias consecutivos. Quatro pontos
foram estabelecidos na margem do rio cumbuco, um no encontro dos rios Cumbuco e
das Mortes, e outros três na margem do rio das Mortes. Para a coleta de dados, foram
utilizadas redes de neblina e censos visuais e acústiscos. Para a área de influência
direta, foram identificadas 202 espécies de aves, sendo a família Tyrannidae a melhor representada (37), seguida de Thraupidae (14) e Emberizidae (11). Desse total,
seis espécies são consideradas altamente sensíveis à fragmentação de habitat. As
aves são consideradas excelentes bioindicadores pelo fato de muitas espécies apresentarem reações contra uma enorme gama de agentes poluentes. De todos os pontos
observados, a Floresta Estacional Semidecidual com Floresta Ciliar foi a de maior
riqueza. Na área de influência indireta a riqueza foi muito baixa, com apenas três
espécies. Estes resultados devem estar relacionados às áreas de agricultura intensiva na região do Complexo Hidrelétrico Entre Rios, disponibilizando poucos recursos
para outras espécies de aves. Embora tenha sido encontrada uma baixa riqueza,
várias espécies se beneficiam dos processos antrópicos, como mostrado em outros
trabalhos. O isolamento é uma variável que pode levar a uma diminuição da riqueza.
Isso foi observado nos dados coletados, onde os ambientes mais contínuos (cerrado
do rio Cumbuco e mata do encontro entre os rios Cumbuco e das Mortes) apresentaram maiores riquezas de espécies. Mesmo com o grau de antropização, nas áreas de
floresta ciliar e estacional, dentro da área de influência indireta, ainda são encontradas espécies endêmicas, grandes frugívoros e rapinantes. Tais espécies indicam que
essas áreas ainda suportam boa parte da avifauna da região.
Palavras-chave: Aves. Cerrado. riqueza.
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CONFIRMAÇÃO DO SEXO E ANÁLISE DOS AMPLICONS DOS GENES CHDZ/CHDW EM
TRÊS ESPÉCIES DA FAMÍLIA CONTIGIDAE (AVES: PASSERIFORMES)
Ana Carolina Guerreiro Gonçalves Dias Maciel1
Henrique Rajão2
Maria Alice dos Santos Alves3
Denise Monnerat Nogueira4
Tijuca condita é endêmica do estado do Rio de Janeiro e habita a Floresta Atlântica em altitudes acima de 1300 m. A espécie é considerada rara devido à distribuição
restrita e baixa densidade populacional. Foi descrita em 1980, quando David Snow,
do British Museum, ao estudar Tijuca atra, detectou um espécime com características distintas, classificando-o como T. condita. Posteriormente, sugeriu que T. condita
seria a espécie de ligação entre T. atra e Lipaugus, gênero pertencente à mesma família Cotingidae. Características como a vocalização, o comportamento de chamado
e a similaridade entre os indivíduos de ambos os sexos, que ocorre em T. condita e algumas espécies de Lipaugus são citadas por Snow para sustentar a sua hipótese. Em
T. atra o dimorfismo sexual é evidente nos adultos, onde o macho possui a plumagem
negra com as extremidades das asas e cauda brancas e a fêmea é verde olivácea. Devido às divergências observadas entre as espécies congêneres Scott & Brooke (1993)
consideram que T. condita deveria ser classificada como Lipaugus. Nossos objetivos
foram: (a) confirmar o sexo de indivíduos de Tijuca atra, T. condita e Lipaugus lanioides por meio da amplificação de uma região intrônica dos genes CHDZ/CHDW pela
Reação em Cadeia da Polimerase; (b) avaliar as similaridades e divergências interespecíficas dos padrões de comprimento dos amplicons obtidos. Foram estudados,
um indivíduo de T. condita e dois de T. atra capturados com redes ornitológicas na
Serra do Tinguá, Petrópolis, RJ, além de cinco indivíduos de L. lanioides capturados
na Ilha Grande, Angra dos Reis, RJ. O DNA foi extraído pela técnica de Precipitação
por Acetato de Amônio, a partir de 100µL de sangue coletado da veia tíbio-tarsal.
Para a confirmação do sexo foram utilizados os primers P2 e P8. Os fragmentos amplificados foram separados por eletroforese em gel de acrilamida 10%, corado com
solução de prata. A partir da amostra de DNA de T. condita foi gerado um amplicon
de aproximadamente 400 pares de bases (pb), que foi evidenciado como um macho
(ZZ). Esse mesmo padrão foi observado para os fragmentos CHDZ obtidos dos cinco
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indivíduos de L. lanioides, entre estes duas fêmeas que apresentam uma segunda
banda CHDW com aproximadamente 430pb. Para T. atra foram identificados um
macho e uma fêmea. Os fragmentos CHDZ apresentaram aproximadamente 350pb e
o CHDW, 450pb, divergindo de L. lanioides e T. condita. Os dados obtidos corroboram
a hipótese de Scott & Brooke (1993) acrescentando outra similaridade às já observadas entre T. condita e Lipaugus. A análise de um maior número de indivíduos e o
sequenciamento da região amplificada poderá contribuir para o aprimoramento da
sistemática de T. condita.
Palavras-chave: sexagem molecular. polimorfismo. Tijuca.
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HÁBITOS ALIMENTARES E COMPORTAMENTO DE CAÇA DE Athene cunicularia
NO CAMPUS DA UFMS EM CAMPO GRANDE- MS
Valquíria Cabral Araújo Benites1
Isabela Caroline Oliveira da Silva2
Suellen Maldonado3
Ana Carolina Vitório Arantes4
Emmly Ernesto de Lima5
Patricia Oliveira da Silva6
A coruja buraqueira (Athene cunicularia) possui ampla distribuição. É uma
espécie com hábito diurno e crepuscular que vive principalmente em áreas de campos. Possuem hábitos alimentares variáveis com resposta direta a disponibilidade de
presas, entretanto existe um predomínio de insetos em sua alimentação. O objetivo
deste trabalho foi analisar o comportamento alimentar da Athene cunicularia em
área antropizada. Este estudo foi realizado de janeiro a junho 2013, no município
de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, na Universidade Federal de Mato Grosso do
Sul (20º27’ S e 54º37’ W). Dentro do campus foram observadas 4 tocas habitadas por
corujas durante 30 dias totalizando 60 h de esforço amostral. As observações eram
realizadas pela manhã (06:00 – 10:00h) e pela tarde (15:00 – 18:00h) com o auxilio
de binóculos e máquinas fotográficas. A cada 5 dias foram feitas coletas das pelotas
próximas as tocas. Em laboratório as pelotas eram dissolvidas em álcool 70 % GL e
os restos das presas foram identificados. Dentre as 21 pelotas coletadas os insetos
foram as presas mais comuns representando mais de 80% seguido pelos mamíferos
com aproximadamente 3% da dieta. As corujas utilizaram cerca de 1000 m² durante
as atividades de caça. Foram observadas 4 táticas de caça classificadas como: Caça
do poleiro ao chão, caça no chão, caça peneirando e caça aérea sendo a “ caça do poleiro ao chão” a mais frequente. Tanto a dieta quanto o comportamento de caça das
corujas analisadas são semelhantes àquelas observadas na literatura.
Palavras-chave: Athene cunicularia. táticas de caça. hábitos alimentares.
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RESGATE DE FILHOTE DE ARARA-CANINDÉ (Ara ararauna) SOTERRADA
DENTRO DO NINHO
Larissa Tinoco Barbosa1
Kalyenny da Costa Rabenhorst2
Edson Lino Diniz Pereira3
Neiva Maria Robaldo Guedes4
O Brasil é o país mais rico em espécies de Psitacídeos. Entre elas esta a Arara-canindé (Ara ararauna) que ocorre desde o sudeste da América Central até as regiões centrais do Brasil. Vive em florestas tropicais, cerrados, Pantanal, várzeas com
buritizais, babaçuais, beira de mata e é vista com frequência na cidade de Campo
Grande-MS. O objetivo desse trabalho é relatar o resgate de filhote de Arara-canindé
(Ara ararauna) com idade de aproximadamente 50 dias que foi encontrado soterrado dentro do ninho. Este trabalho foi realizado em área urbana no Município de
Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, coordenadas geográficas 20º26’34” e
54º38’47”. No período de julho a dezembro de 2012, a equipe do Projeto Aves Urbanas- Araras na cidade realizou o monitoramento de 30 ninhos de araras-canindé. Foi
realizada a observação da postura dos ovos, nascimento e sobrevivência dos filhotes.
Antes de voarem, em todos os filhotes foram realizados a biometria, marcação com
anilha de aço e coleta de material biológico, para sexagem e exame de DNA, na Universidade de São Paulo. O ninho cadastrado nº 08, localizado na Avenida principal do
Parque Linear do Segredo em uma palmeira morta (Roystonia oleraceae), com 7,40 m
de altura. O início da reprodução foi registrado no dia 27/07/12, com a postura total
de cinco ovos, sendo que quatro ovos eclodiram e o último ovo desapareceu. Destes,
apenas dois filhotes foram monitorados até 35 e 40 dias de idade. No dia 06/10 a
equipe encontrou apenas um filhote que estava soterrado pela cama do ninho. A base
do ninho estava a 2,10 m de profundidade e o filhote soterrado, somente com a parte
superior da cabeça, bico e narina se sobressaindo, permitindo que ele respirasse.
Este dia, estava muito quente, a temperatura ambiente era de 36º C e havia baixa
umidade do ar. A respiração do filhote era ofegante. Depois de várias tentativas, foi
utilizada uma serra elétrica para fazer uma janela, pouco acima da base do ninho. O
casal chegou durante o manejo do ninho, apresentou forte comportamento de defesa,
inclusive com cópulas. Ao retirá-lo do ninho, observou-se que o filhote estava bem e
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estava alimentado. Por fim, foi feito o manejo do ninho para elevar e estabilizar a
cama, foram colocadas lascas de madeira trançadas e serragem. Depois o filhote foi
devolvido com segurança ao ninho para continuar seu desenvolvimento com os pais.
Este filhote foi marcado no dia 03/11/2012 e posteriormente voou com sucesso. Desta
forma, pode-se averiguar a importância do monitoramento para determinados manejo de ninhos e sobrevivência de filhotes.
Palavras-chave: reprodução. soterramento. psittacidae.
Órgãos financiadores: Instituto Arara Azul, Fundação Toyota do Brasil, Universidade Anhanguera Uniderp, Parrots International, Bradesco Capitalização, T. Bracher.
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REAÇÕES COMPORTAMENTAIS DA CORUJA-BURAQUEIRA (Athene cunicularia):
RESPOSTAS AOS TESTES DE PLAYBACK USANDO GRITOS DE ALARME.
Thais Cristina Pais1
Guilherme Furlan
José Ricardo Pires Adelino
Silvia Mitiko Nishida
A coruja-buraqueira (Athene cunicularia) possui hábito terrícola com picos de
atividade no início da noite e da manhã habitando ambientes abertos (campos naturais e de pastagens, restingas e gramados de áreas urbanas). Não há na literatura
descrição completa sobre o seu repertório de vocalização, mas o grito de alarme, emitido quando um invasor se aproxima das suas tocas é popularmente bem conhecido.
O objetivo do presente estudo foi o de realizar testes de playback usando os gritos de
alarme e descrever as reações comportamentais. A trilha sonora do grito de alarme
(duração de 1 minuto) foi produzida usando-se um programa de edição sonora (Adobe
Audidtion) a partir de gravações obtidas em contextos de aproximação de estranhos
próximos ao ninho (seres humanos e cães domésticos). O teste consistia na exposição de uma trilha sonora, individualmente, a 17 famílias de corujas-buraqueiras,
residentes em dois campus da UNESP (Rubião Jr. e Fazenda Lageado) e em outros
sítios (terrenos baldios, jardins da cidade, praças da cidade de Botucatu). Ao avistar
uma ave-teste, o alto-falante portátil (regulado no volume máximo) era colocado a
uma distância de no mínimo 3 e no máximo 5 metros. O teste iniciava-se acionando o
alto-falante que tocava a trilha sonora armazenada em pendrive. Simultaneamente,
o cronômetro digital era acionado para medida da latência de resposta vocal (segundos) e ao iniciar uma reação vocal, desligava-se o alto-falante e acionava-se o gravador portátil (Marantz PMD660) acoplado a um microfone unidirecional (tipo shotgun
Sennheiser) para o registro das respostas vocais da ave-teste. Além da gravação sonora, outros dados comportamentais foram anotados em caderno de campo. Em 44
testes obtivemos 20 respostas vocais (45%) e 24 reações comportamentais sem vocalização (55%).” As vocalizações evocadas foram de 4 tipos : gritos de alarme (25%):
vocalização intensa e estridente composto de uma nota de duração fixa (“Kiii”) e de
várias notas curtas e repetidas (“Ki-ki-ki”) cuja frequência variou amplamente (2 a
14); “ki” isolado” (15%): nota isolada, intensa, súbita e de curtíssima duração; outras
vocalizações (10%) que constituíram de combinações entre os “Ki” e “ki-ki-ki” e os
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“pu-puru” (50%): sequência de três notas mais harmônicas, bastante estereotipadas
e de intensidade mais baixa. As reações comportamentais sem vocalização foram os
de: voar afastando-se ou aproximando-se do alto-falante, manter-se pousado ignorando o playback, procurar visualmente, entocar-se ou sair da toca. Baseado no conjunto das reações observadas, preliminarmente, concluímos que a coruja-buraqueira
pode reagir aos gritos de alarme: 1) reconhecendo a mensagem de alerta de outras
corujas vocalizando o mesmo tipo de vocalização ou combinando notas dos gritos de
alarme, ou simplesmente, em silêncio, entocar-se; 2) reconhecer a presença de outras
corujas nas imediações vocalizando sons diferentes de alarme como o “pu-puru.
Palavras-chave: Athene cunicularia. Grito de alarme. Testes de playback.
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DIVERSIDADE DE AVES EM DOIS FRAGMENTOS DE FLORESTA OMBRÓFILA MISTA,
SUL DO BRASIL
Angélica Soligo Cassol1
Eliara Solange Müller2
Maria Virginia Petry
A riqueza e abundância de espécies de aves geralmente estão relacionadas à
diferentes gradientes dos ambientes. Comparar a diversidade de aves em dois fragmentos de Floresta Ombrófila Mista e avaliar se diferentes ambientes interferem na
riqueza de aves. O estudo foi realizado no Parque Estadual das Araucárias (PEA)
localizado em São Domingos e Galvão, SC, e no Parque Estadual Rio Canoas (PERC)
situado em Campos Novos, SC. Os dados foram coletados em fevereiro/2013 através
de três métodos, em cada um dos parques: pontos de escuta, redes de neblina e transectos. Foram demarcados 24 pontos de escuta distribuídos em diferentes ambientes:
borda, estrada de carros, trilhas (uso de visitantes e pesquisadores) e interior de
mata sem trilhas. O tempo de amostragem de cada ponto foi de 20 minutos. Foram
utilizadas 10 redes de neblina que permaneceram abertas durante 8 h, totalizando 80 h. Os transectos foram realizados durante o deslocamento entre os pontos e
intervalos de revisão das redes, registrando as espécies presentes. Ao total foram
registradas 149 espécies, dessas 90 foram comuns aos dois parques, 38 foram registradas somente no PEA e 21 apenas no PERC. Não foi registrada diferença quanto à
riqueza de aves nos dois parques (F=1.870; gl=1; p=0,179), nem quando comparados
os tipos de ambiente (F=1.533; gl=3; p=0,220), porém quando avaliada a interação
entre os dois fatores (parque e diferentes ambientes) foi registrada diferença quanto
à riqueza (F=3.342; gl=3; p=0,028). No PEA foram inventariadas 128 espécies de
aves, sendo que dessas 86 foram registradas através do método de pontos de escuta,
108 com o método de transectos e 16 nas redes de neblina. Quando comparados os
ambientes, apenas estrada de carros e trilhas diferiu significativamente quanto à riqueza de espécies (p=0,045). No ambiente de borda as espécies com maior IPA foram
Theristicus caudatus e Pyrrhura frontalis (1,67), na estrada de carros foram Thamnophilus caerulescens e Basileuterus culicivorus (2,14) e nos outros dois ambientes
foi Pyrrhura frontalis (trilhas=2,09, interior de mata sem trilhas=2,25). No PERC
foram registradas 111 espécies, dessas 90 através do método de pontos de escuta,
95 com o método de transecto e 14 nas redes de neblina. A riqueza de aves neste
parque não diferiu em relação aos ambientes estudados (F=0,970; gl=3; p=0,417).
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Com relação ao IPA, no ambiente de borda quatro espécies apresentaram o maior
valor (1,33), são elas: Leptotila verreauxi, Leucochloris albicollis, Zonotrichia capensis e Myiodynastes maculatus. Já na estrada de carros o maior IPA (1,89) correspondeu a Leucochloris albicollis e nos demais ambientes Basileuterus leucoblepharus foi
espécie mais abundante (trilhas=1,80, interior de mata sem trilhas=1,75). Os parques sofreram grandes alterações ambientais devido à exploração madeireira, uso
da terra e introdução de espécies exóticas e são semelhantes em relação à estrutura
da vegetação. Fatores que podem ter influenciado para o registro de riqueza de aves
semelhante nos dois parques e nos diferentes ambientes.
Palavras-chave: unidades de conservação. avifauna. floresta de araucária.
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VARIABILIDADE MORFOMÉTRICA DE MACHOS DE Formicivora littoralis EM
ÁREA INSULAR E CONTINENTAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Tatiana Colombo Rubio1,5
Ana Carolina Guerreiro Gonçalves Dias Maciel2
Denise Monnerat Nogueira3
Maria Alice dos Santos Alves4
Populações de ilhas continentais geralmente diferem morfologicamente das populações do continente. Nas aves, há uma tendência das populações insulares apresentarem medidas maiores (por exemplo, tarso e bico) do que seus co-específicos do
continente. Formicivora littoralis (formigueiro-do-litoral) é uma espécie que habita
exclusivamente a restinga da costa leste do Estado do Rio de Janeiro (região da Costa do Sol). O presente estudo foi realizado nos municípios de Arraial do Cabo e Cabo
Frio, RJ. O objetivo foi investigar a ocorrência de diferenciação morfométrica entre
indivíduos machos que habitam a Ilha de Cabo Frio e o continente adjacente. Para
isto, foram obtidas as seguintes medidas de 23 machos adultos: peso, comprimento
total, asa, cauda, tarso, cúlmen exposto, narina-ponta, altura da narina, largura da
narina, altura da base, largura da base e HB (head-bill, medida da parte distal da
cabeça até a ponta do bico). Testes de normalidade, homocedasticidade e análises estatísticas incluindo o teste t de Student, Análise dos Componentes Principais (ACP)
e Análise Discriminante (AD) foram utilizados e realizados nos Programas Systat e
Statistica. Os fatores 1 e 2 da ACP foram responsáveis por 43% da variação observada. Os caracteres que mais contribuíram para separar os grupos de cada localidade
estudada foram Comprimento Total e Narina-Ponta. Todos os machos no continente
(n=13) e 80% na ilha (n=10) foram categorizados corretamente (AD, Wilk’s lambda = 0.401 e p = 0.10). Foram encontradas diferenças morfométricas significativas,
por meio das análises das funções canônicas discriminantes, entre os machos da
ilha em comparação com os do continente para os caracteres Comprimento Total,
Asa e Narina-Altura. Os machos na Ilha apresentaram valores médios maiores
para o Comprimento Total (133.0 ± 6.055 mm) do que os do continente (129.462
± 5.695 mm), o que também ocorreu no tamanho da Narina-Altura com os valores
médios para ilha de 3.436 ± 0.129 mm e para o continente de 3.346 ± 0.198 mm.
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Os resultados encontrados corroboram outros estudos comparando ambientes
insulares e continentais. Análises futuras serão realizadas com fêmeas adultas (cujo
sexo será confirmado molecularmente) para comparação entre áreas insular e continental, assim como entre sexos em uma mesma área.
Palavras-chave: isolamento geográfico. morfometria. Thamnophilidae.
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AVES DO CERRADO REAGEM A VOCALIZAÇÕES DE UM PREDADOR NATIVO, MAS
IGNORAM AS DE UM PREDADOR EXÓTICO
Angela Dutra Araujo1
Nicole Meireles Dubois1
Pedro Zurvâino Palmeira Melo Rosa de Moraes1
A predação é uma pressão seletiva de grande influência na evolução dos traços
animais. O reconhecimento de pistas ambientais que indiquem a presença de predadores deve ser selecionado em presas que sofrem um considerável risco de predação,
uma vez que animais que respondem antecipadamente a eventos predatórios têm
maiores chances de sobrevivência e, possivelmente, maior sucesso reprodutivo. Predadores e presas que compartilham suas histórias evolutivas tendem a apresentar
adaptações recíprocas (corrida armamentista), de modo que seleção natural torna
os predadores mais eficientes na captura de presas, enquanto estas se tornam mais
eficientes no reconhecimento e escape à predação. O objetivo deste trabalho foi verificar se aves do cerrado brasileiro respondem diferentemente a pistas auditivas de um
predador nativo (que esteve presente em suas histórias evolutivas) e de um predador
exótico (com o qual nunca interagiram). Para tal, experimentos foram realizados
em uma área caracterizada por pastagens e trechos de Mata de Galeria no distrito
de Bezerra (Formosa – GO) do dia 24 ao dia 28 de junho de 2013. Para garantir a
independência das amostras, os experimentos foram realizados em locais diferentes
e distantes entre si, não havendo dois experimentos em um mesmo ponto. A cada
ave avistada, playbacks de vocalizações de potenciais predadores foram executados
por um aparelho reprodutor de áudio e caixas de som. Os playbacks pertenciam a
três categorias: (1) predador de pequenas aves nativo (falcão-de-coleira, Falco femoralis); (2) predador de pequenas aves exótico (gavião europeu, Accipiter nisus); (3)
um controle inofensivo às aves (gavião caramujeiro, Rostrhamus sociabilis). Foram
realizados 57 experimentos com 27 espécies diferentes, que abrangeram 13 famílias.
A reação dos animais às vocalizações foi observada e dividida em duas categorias
comportamentais: comportamentos antipredatórios (e.g. freezing, olhar para cima,
diminuir a distância entre indivíduos do bando) e comportamentos indiferentes (e.g.
preening, socializações, continuar executando atividades anteriores à execução do
playback). Para a análise estatística, o teste de Kruskal-Wallis foi realizado (α = 0,05).
A resposta das aves foi discriminatória quanto ao tipo de vocalização apresentada:
comportamentos antipredatórios foram mais frequentes quando a vocalização do
predador nativo foi executada (h = 73,18; g.l. = 2; p < 0,001); já comportamentos in-
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diferentes foram realizados mais frequentemente quando vocalizações do predador
exótico e do controle foram executadas (h = 46,65; g.l. = 2; p < 0,001). Como esperado, as aves do cerrado brasileiro responderam de maneira adaptativa às pistas
auditivas de um predador com o qual interagiram por muitas gerações, ignorando
as pistas que não ofereciam perigo ou sentido ecológico. A vocalização do predador
exótico mostrou-se desconhecida às aves nativas e seu reconhecimento dependeria
de uma nova etapa de seleção de indivíduos capazes de associar a presença de uma
nova pista ambiental a um novo tipo de predador. Este trabalho foi capaz de compilar
interessantes resultados acerca das premissas da teoria evolutiva e da conservação
de espécies nativas quando confrontadas por novos predadores.
Palavras-chave: risco de predação. pistas auditivas. comportamento antipredatório.
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AVES: INSTRUMENTO DE ENSINO-APRENDIZAGEM E DE ENVOLVIMENTO
COMUNITÁRIO PARA A VALORIZAÇÃO DA BIODIVERSIDADE DO PANTANAL,
MATO GROSSO DO SUL
Mayra Lopes Nogueira1
Maristela Benites2
Iêda Maria Novaes Ilha3
Natália Aguiar Paludetto3
Valquíria Araújo Benites1
Eliane Mattos Piranda4
O Pantanal é conhecido como a maior planície inundável do planeta, apresenta
mais de 580 espécies de aves, várias das quais altamente abundantes, o que potencializa a exuberância paisagístico-biológica encontrada no bioma. Sabe-se que as
aves constituem elemento de especial relevância ao turismo de observação de vida
silvestre, no entanto, para ampliar o conceito de valorização da biodiversidade, é necessário envolver a comunidade local em ações que reforcem a interação e o reconhecimento dessa importância, visto que o cotidiano costuma ser relegado à indiferença. O
trabalho objetiva aliar educação ambiental e ensino de ciências utilizando como instrumento didático-pedagógico as aves que ocorrem no Pantanal Sul-mato-grossense,
estratégia adotada também, para acessibilizar e disseminar resultados de pesquisas
científicas à comunidade local. O trabalho, iniciado em setembro/2012, vem sendo realizado com alunos do ensino fundamental da escola municipal rural da rede pública
de Corumbá-MS, “Luiz Albuquerque de Mello e Cáceres”, instalada na Base de Estudos do Pantanal/UFMS. Previamente ao desenvolvimento do trabalho, foi aplicado
formulário semiestruturado a cada aluno, a partir do qual será avaliado o nível de
aproveitamento e aprendizagem antes e depois das intervenções. Sucinta avaliação
também tem sido empregada ao final de cada módulo de atividades. Mensalmente
são desenvolvidas atividades lúdicas que integram educação ambiental e ciências
da natureza, utilizando-se de contos elaborados sobre as aves do Pantanal, peças
teatrais, jogos feitos a partir do reaproveitamento de resíduos de madeira (jogos da
memória sobre história natural das aves, jogo da velha, dama e de encaixes), arte em
desenho e pintura, jogos cooperativos com ênfase em meio ambiente e biodiversidade,
além de vivência em campo. Foram selecionadas as espécies de aves mais frequentes
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localmente para comporem as estórias, sendo estas o instrumento aglutinador de
todas as demais ações. Até o momento, foram empreendidas 06 campanhas (meses),
310 horas de atividades em campo, 06 estórias contadas e conteúdo explorado sobre as espécies: Furnarius rufus, Brotogeris chiriri, Cyanocorax cyanomelas, Ramphastos toco, Ardea alba e Anodorhynchus hyacinthinus, além da aplicação de vários
jogos. Após a aplicação das atividades, foi possível perceber que os alunos gradativamente passaram a conhecer melhor a diversidade de aves que os rodeia. Participação, postura reflexiva, investigativa, empoderamento, alteridade e autonomia para
tomada de decisões são alguns dos valores por eles desenvolvidos enquanto processos
da formação cidadã. Esse método de ensino representa diferente maneira para a
aprendizagem em ciências e exercício da educação ambiental, provando que as aves
podem servir tanto como instrumento de sensibilização e reconexão do ser humano
ao ambiente natural, quanto ferramenta útil ao ensino de ciências.
Palavras-chave: avifauna. educação ambiental. ensino de ciências.
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ESTIMATIVA DE DENSIDADE DE Zenaida auriculata EM ÁREAS AGRÍCOLAS NO
SUL DO BRASIL E SUA RELAÇÃO COM A PAISAGEM
Giliandro Gonçalves Silva1
Demétrio Luís Guadagnin2
A expansão da agricultura e as consequentes mudanças em escala de paisagem
é uma das principais causas de alterações nos padrões de composição das comunidades de aves. Muitas espécies tendem a desaparecer da comunidade enquanto outras,
capazes de satisfazer as necessidades de alimentação, refúgio e reprodução no quadro de hábitats oferecidos pelos sistemas agrícolas tornam-se dominantes. Zenaida
auriculata (pomba-de-bando) é uma das aves mais comuns em áreas agrícolas da
América do Sul. Desde meados do século XX relatos de grandes concentrações populacionais atribuídas às mudanças nas práticas agrícolas são mencionados para diversas regiões. No presente trabalho analisamos a densidade de pombas-de-bando em
áreas agrícolas no sul do Brasil e sua relação com a composição da paisagem. A área
de estudo compreendeu partes dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina,
Paraná e São Paulo. Efetuamos contagens entre os anos de 2012 e 2013 utilizando a
técnica de transectos motorizados com pontos de contagem. Para estimar densidade
utilizamos o programa DISTANCE 6.0. Anotamos os elementos constituintes das
paisagens encontradas nos pontos gerando uma frequência de ocorrência. Comparamos as variações das densidades entre as estações através de análise de variância.
Examinamos as correlações entre a frequência de ocorrência de elementos da paisagem e a densidade através da Matriz de Correlação de Pearson. Tanto para inverno
quanto para o verão a mesorregião com maior densidade foi o Oeste Paranaense com
480 e 374 pombas/km², respectivamente. As menores densidades foram constatadas
no Sudeste Paranaense, com 7 pombas km/² no inverno e o Centro Oriental Paranaense com 13 pombas/km² no verão. Em mesorregiões localizadas mais ao norte
foram observadas densidades maiores no verão enquanto no sul as densidades mais
altas ocorreram no inverno. Entre inverno e verão não houve diferença significativas nas densidades (f = 0.960; p = 0.330). Foram encontradas fracas associações
positivas entre a densidade e a frequência de ocorrência dos elementos da paisagem no inverno para milho (r = 0.297; p = 0.037) e no verão para soja (r = 0.306;
p = 0.031), café (r = 0.296; p = 0.037) e cana (r = 0.400; p = 0.004). Fracas associações
negativas foram encontradas no verão para campos (r = -0.309; p = 0.029), pomares
(r = -0.355; p = 0.011) e nabo-forrageiro (r = -0.355; p = 0.011). Fracas relações com
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os elementos da paisagem sugerem que estes não explicam o padrão encontrado.
Assim, outros fatores não analisados neste trabalho podem justificar tal padrão,
como a época do plantio e da colheita em cada mesorregião, assim como a influência
da reprodução em colônias no norte do Paraná e sudoeste de São Paulo.
Palavras-chave: columbidae. abundância de pombas. paisagens agrícolas.

153

XX CONGRESSO BRASILEIRO DE ORNITOLOGIA
Universidade de Passo Fundo x 04 a 07 de novembro de 2013

CUIDADO PARENTAL DE Momotus momota EM FLORESTA RIPÁRIA
Letícia Moraes de Faria1
Joice Ritter de Lima Pereira1
Nauanda Carolina Pereira Pinto1
Louislane Rezende Borges Ribeiro1
Marcos Antônio Pesquero1
Os momotídeos são conhecidos por escavarem túneis em barrancos para chocar
de dois a cinco ovos brancos. Esse comportamento contribui para a seleção de habitats próximos de cursos d’água, tais como as matas ciliares. Nosso objetivo aqui foi
descrever parte do período reprodutivo de Momotus momota quantificando a dedicação dos casais na produção de prole em um fragmento de floresta ripária (80 ha) em
Morrinhos, Goiás. As observações semanais compreenderam todo o período diurno,
de agosto a novembro de 2011 e 2012, totalizando 384 horas de observação. A incubação dos ovos e a alimentação dos ninhegos foram monitoradas através de binóculos
(7X50) a aproximadamente 10 metros dos ninhos, sendo registrado o horário do dia.
Entretanto, o esforço reprodutivo não pode ser quantificado em relação ao sexo dos
pais devido à ausência de dimorfismo sexual aparente. O número de ovos e ninhegos
foram obtidos através de uma sonda com micro-câmera, conectada a um computador
de mão, inserida dentro dos ninhos durante a ausência dos pais. Em julho, pares de
M. momota foram observados entrando e saindo dos ninhos com os bicos sujos de
terra e em setembro as aves iniciaram a atividade de cópula. Nove casais estabeleceram ninhos nos barrancos ao longo dos dois períodos de reprodução analisados, mas
nenhum dos ninhos foi reutilizado. O risco de contaminação por parasitas devido ao
grande volume de fezes acumulado ao longo do período de alimentação dos ninhegos
pode ser um fator determinante na escolha do ninho. A incubação de ovos teve início
em setembro e estendeu-se até outubro. Em média, as fêmeas depositaram 3,0 ±
0,56 ovos por ninho, os quais foram incubados pelo casal em sistema de três revezamentos diários entre as 5:00 e 7:00 horas, 11:00 e 13:00 horas e 16:00 e 18:00 horas.
Um indivíduo, provavelmente a fêmea, pernoitou junto aos ovos. Do total de 21 ovos
depositados, 13 (62%) resultou em ninhegos, dois não eclodiram, 3 foram abandonados e outros três foram predados. Os ninhegos foram observados em outubro e novembro e foram alimentados pelo casal preferencialmente durante a primeira hora e
da décima à décima segunda hora do dia após o nascer do sol, quando foi registrada
uma taxa de 5,9 ± 0,3 visitas/hora. Esse padrão bimodal de atividade pode estar
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relacionado à disponibilidade de alimento ou a limitações fisiológicas dos pais. A
dieta dos ninhegos foi semelhante a dos pais (dados da literatura), sendo composta
basicamente por inseto (66%), fruto (19%) e minhoca (11%), além de aranha, lacraia,
lagarto e um filhote de mamífero (não identificado). Embora não quantificados por
sexo, os dados demonstram a participação do macho no cuidado parental, como é
esperado para aves monogâmicas de clima tropical. A espécie tem curto período de
reprodução no ano, de setembro a novembro, indicando relação com o início das chuvas, período marcado pela grande disponibilidade de insetos.
Palavras-chave: reprodução. ninhego. incubação. dieta.
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EFEITOS DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS NO TAMANHO DE NINHADA DE Fluvicolinae
(Tyrannidae) NO NOVO MUNDO
Neander Marcel Heming1
Miguel Ângelo Marini2
O tamanho de ninhada das aves varia latitudinalmente, mas também pode variar temporalmente, em consequência de mudanças climáticas. Até o presente, não
se sabe se ou como mudanças climáticas afetaram parâmetros reprodutivos de aves
Neotropicais. Neste estudo testamos se o aumento da temperatura afeta o tamanho
de ninhada de Fluvicolinae (Tyrannidae) nas Américas e comparamos as respostas
entre os hemisférios Norte e Sul do Novo Mundo. Utilizamos dados reprodutivos de
26 espécies e séries históricas de temperatura obtidos da literatura. As quatro variáveis utilizadas para testar diferenças nos tamanhos de ninhada (TNinhada) foram:
média (MA) e variação (VA) da anomalia (diferença entre a temperatura de determinado período e a média histórica) de temperatura anual, latitude (Lat) e hemisfério (Hemsf). Avaliamos as hipóteses por meio de modelos mistos (GLMM) e seleção
de modelos por AICc. Foram gerados 86 modelos possíveis e biologicamente plausíveis, cada um contendo 1.613 observações entre os anos de 1849 e 2011 ao longo do
Novo Mundo. De acordo com o melhor modelo [TNinhada ~ MA*Hemsf + VA + Lat +
(Lat|Espécie)], o tamanho de ninhada diminuiu com o aumento da temperatura (MA
= -0,109 ± 0,035) no período amostrado e as respostas diferiram (Hemsf = 0,062 ±
0,048) entre as espécies dos hemisférios Norte e Sul do Novo Mundo. O TNinhada foi
positivamente relacionado com a VA (0,027 ± 0,009) e o aumento latitudinal no tamanho de ninhada (L = 0,018 ± 0,005) variou entre as espécies (Lat|Espécie = 0,0004 ±
0,0197). A importância relativa de cada variável dentre todos os modelos, em ordem
de peso (w) foi Lat (100%), Hemsf (99%), MA (91%) e VA (56%). Ao contrário do que
encontramos, na América do Norte e Europa o aumento na temperatura geralmente
tem provocado aumento nos tamanhos de ninhada devido a antecipação no período
reprodutivo e a maior abundância de alimento no verão, porém os estudos são em
menor escala temporal. Causas para a diminuição no tamanho de ninhada de Fluvicolinae podem estar relacionadas com: 1. maior densidade de indivíduos durante a
reprodução, consistente com a diminuição na VA ao longo do tempo e relação positiva
entre TNinhada e VA, e 2. ao aumento no número de tentativas reprodutivas, com
menor número ovos por tentativa. Diferenças nas respostas do TNinhada em relação
a MA entre os hemisférios devem-se ao menor tamanho de ninhada das espécies do
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hemisfério Sul, que não permitem uma magnitude de resposta tão ampla quanto no
hemisfério Norte. O fato de a MA ter uma importância relativa equiparada com Lat
e Hemsf, mostra que as mudanças climáticas tem consequências importantes para o
TNinhada e devem ser investigadas pois podem causar impactos no valor adaptativo
dos indivíduos e na estrutura demográfica das populações.
Palavras-chave: anomalia de temperatura. aquecimento global.
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CUIDADO PARENTAL DE Galbula ruficauda EM FLORESTA RIPÁRIA
Raynara Jenifer Dos Santos Nápoli1
Rhayane Yara Alves Soares1
Sinara Luísa Veloso1
Cindy Anne Ferreira Mendonça1
Marcos Antônio Pesquero1
O Parque Municipal Jatobá Centenário (80 hectares) é o único fragmento de
floresta ripária preservada como unidade de conservação no município de Morrinhos,
Goiás. A topografia acidentada às margens do córrego Maria Lucinda resultou em
um habitat ribeirinho de barrancos propício à nidificação de Galbula ruficauda, uma
ave que, embora comum no Brasil, é pouco estudada em seus aspectos reprodutivos.
Dessa forma, os objetivos desse estudo foram: i) Determinar o envolvimento dos pais
na incubação e alimentação dos ninhegos, ii) Classificar e quantificar a dieta dos
ninhegos e iii) Determinar o sucesso reprodutivo. As observações semanais compreenderam todo o período diurno, de agosto a novembro de 2011 e 2012, totalizando
384 horas de observação. A incubação dos ovos e a alimentação dos ninhegos foram
monitoradas através de binóculos (7X50) a aproximadamente 10 metros dos ninhos.
Os itens alimentares oferecidos aos ninhegos foram classificados em relação ao táxon
e horário do dia. A quantificação de ovos e de ninhegos foi realizada através de uma
sonda com micro-câmera, conectada a um computador de mão, inserida dentro dos
ninhos durante a ausência dos pais. Análises descritivas e inferenciais de média e
de proporção foram utilizadas para estimar desvios nos esforços dos pais durante
incubação dos ovos e alimentação dos filhotes dentro do ninho. Quatorze casais nidificaram nos barrancos produzindo, em média, 3,5 ± 0,55 ovos brancos por ninho em
setembro e 1,6 ± 1,34 ninhegos por ninho em setembro e outubro. Apenas 40% dos
ovos resultaram em ninhegos, outros 40% foram predados e 20% não eclodiu. Tanto
o macho quanto a fêmea dedicaram tempo semelhante à incubação (40,38 ± 12,89
minutos e 44,88 ± 19,09 minutos, respectivamente. t = 1,34, gl = 90, P = 0,18). Entretanto, a dedicação à alimentação dos ninhegos teve maior participação dos machos,
realizando 63,67% das visitas de alimentação (χ2 = 19,14, P < 0,0001). As visitas de
alimentação seguiram um padrão diário bimodal, com um pico de atividade na terceira, quarta e quinta horas do dia (9 visitas/hora) e outro na oitava, nona e décima
horas do dia (7,3 visitas/hora), indicando sazonalidade diária na disponibilidade dos
insetos ou limitação fisiológica dos pais. A dieta dos ninhegos foi praticamente exclusiva de insetos, predominando as ordens Lepidoptera (40,40%) e Diptera (37,75%),
*
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além de Odonata, Hymenoptera, Coleoptera, Homoptera, Blattodea e Aranae. Os
dados demonstram alta sazonalidade reprodutiva de G. ruficauda relacionada ao
início do período chuvoso, quando há maior disponibilidade de insetos. A espécie tem
cuidado biparental, típico de aves de clima tropical, embora com tendência de maior
dedicação do macho à alimentação dos ninhegos. Apesar de não acompanharmos os
filhotes fora do ninho, o sucesso reprodutivo de 33% de ovos para ninhegos, demonstra a importância de unidades de conservação de pequeno porte como os Parques
Municipais na conservação da avifauna.
Palavras-chave: reprodução. incubação. ninhego. dieta.
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PRIMEIRO REGISTRO DE Haplospiza unicolor (Emberezidae: Passeriforme)
PARA A REGIÃO LITORÂNEA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BRASIL
José Eduardo Simon1
Damiani Paolo Gomes Rocha2
Letícia Belgi Bissoli2
Monyzi Souza Pezzin2
Werles Tragino Silva2
Wesley Johnny da Silva e Santos3
Haplospiza unicolor é um emberezideo endêmico da Mata Atlântica, ocorrendo
entre os estados da Bahia e Rio Grande do Sul, além da Argentina, Paraguai e Uruguai. É uma espécie frequente em regiões montanhosas do sudeste do Brasil, normalmente associada a taquarais no interior da floresta, aproveitando-se das sementes
dessa planta como recurso alimentar. O objetivo desse trabalho é fornecer o primeiro
registro da espécie para a região litorânea do Espírito Santo. Durante nosso estudo
sobre a composição da avifauna na região da foz do rio Doce capturamos uma fêmea
adulta em rede de neblina no dia 16/02/2013 na fazenda Estrela do Sul (400037.21
m E e 7833454.92 m S), Regência, município de Linhares. Após a identificação e obtenção de fotografias da espécie, procedemos com a soltura do espécime. O registro
ocorreu num trecho de mata de aluvião, sem ocorrência de taquaras ou bambus no
local. Tal ocorrência de H. unicolor estende em até 400 m o limite inferior de sua
amplitude altitudinal no Corredor Central da Mata Atlântica, considerando que os
registros prévios restringiam-se à região de encosta do Espírito Santo, com altitudes
entre 620 (e.g. Santa Teresa) a 1.200 m (Serra do Caparaó). A ausência de registros
anteriores para áreas não-serranas do Estado pode estar relacionada à raridade da
espécie nessa região. Ou, alternativamente, ser devido a movimentos sazonais em
busca de outras fontes de alimento. Registros adicionais para ambientes costeiros de
outros estados do Brasil indicam que Haplospiza unicolor não é uma espécie granívora especialista dos taquarais que ocorrem na Mata Atlântica. Portanto, torna-se
necessário pesquisar os hábitos alimentares dessa espécie, bem como aperfeiçoar o
conhecimento sobre sua distribuição geográfica na Mata Atlântica.
Palavras-chave: Haplospiza unicolor. taquarais. áreas não-serranas.
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OS EFEITOS DA PERMEABILIDADE DA MATRIZ E A IMPORTÂNCIA DE STEPPINGSTONES NA CAPACIDADE DE DESLOCAMENTO DE Formicivora littoralis
(Thamophilidae) NAS RESTINGAS FLUMINENSES, RJ
Amanda Quina Navegantes1
Renato Crouzeilles Pereira Rocha1
Maria Lucia Lorini2
Henrique Bastos Rajão Reis3
Rui Cerqueira Silva1
A perda de habitat é considerada o principal vetor do declínio da biodiversidade, afetando também a configuração do habitat. Essa redução pode resultar na
divisão do habitat original em muitos fragmentos, circundados por uma matriz que
difere na sua permeabilidade para as espécies. Estas, por sua vez, respondem de
formas distintas a diferentes tipos de matriz. Apesar da importância de considerar
a heterogeneidade da matriz, poucos estudos avaliaram a influência da permeabilidade de distintos tipos de matriz e os efeitos da presença dos stepping-stones (pequenos elementos da paisagem que diminuem a distância que um indivíduo tem de
atravessar através da matriz) sobre a capacidade de deslocamento de aves. O presente estudo tem como objetivo analisar se diferentes tipos de matriz e a presença
de stepping-stones influenciam a capacidade de deslocamento de Formicivora littoralis, bem como avaliar o gradiente de permeabilidade da matriz para essa espécie.
Utilizamos a técnica de playback das vocalizações para estimular os indivíduos a
cruzar seis tipos de matriz (não vegetada com e sem stepping-stones, herbácea com
e sem stepping-stones, estrada não pavimentada e pavimentada) entre 153 pares de
fragmentos, separados por distâncias entre 9 e 109 m, na Restinga de Massambaba,
RJ. Através do Critério de Informação de Akaike, avaliamos a probabilidade de deslocamento de F. littoralis em função da distância entre manchas de habitat, segundo
três modelos: nulo, decaimento exponencial negativo e logístico. O deslocamento de
F. littoralis foi fortemente influenciado pelo aumento da distância entre manchas de
habitat, uma vez que o modelo nulo não foi empiricamente suportado nos tipos de
matriz testados. A espécie apresentou uma capacidade extremamente baixa de deslocamento nas estradas, principalmente na pavimentada (apenas um cruzamento a
uma distância de 13 m). Já as matrizes não vegetada e herbácea não representaram
uma barreira à movimentação de F. littoralis, uma vez que a espécie chegou a cruzar
uma distância inter-habitat de cerca de 80 m em uma matriz não vegetada com ste1
2
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pping-stones. A presença destes elementos para ambas as matrizes (não vegetada e
herbácea) proporcionou um aumento na capacidade de movimentação de F. littoralis
na matriz. Em uma probabilidade de cruzamento de 50% na matriz herbácea com
stepping-stones, a capacidade de deslocamento foi de 31 m, decaindo para 17 m na
ausência destes elementos. Destaca-se que o tipo de matriz tem uma grande influência no sentido de facilitar o movimento dos indivíduos de uma espécie. Em nosso
estudo foi possível detectar um gradiente de permeabilidade ao movimento em que
as matrizes herbácea e não vegetada com stepping-stones foram as mais permeáveis,
seguidas daquelas sem stepping-stones e por fim pelas estradas não pavimentadas
e pavimentadas, sendo que as últimas revelaram-se matrizes altamente impermeáveis para F. littoralis. Nossos resultados indicam que a composição da matriz e a presença de stepping-stones exercem fortes efeitos sobre os movimentos de F. littoralis
na escala da paisagem, constituindo fatores importantes a serem considerados em
avaliações sobre a conectividade da paisagem para as espécies.
Palavras-chave: ecologia da paisagem. fragmentação. movimentação.
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PADRÃO DE DESLOCAMENTOS DE Amazona vinacea (Kuhl, 1820) NO PLANALTO
CATARINENSE
Jaime Martinez1,2
Nêmora Pauletti Prestes1,2
Jonas Claudiomar Kilpp1,2
Andréia Turkievicz1
Elinton Rezende1,2
Viviane Rodrigues Gaboardi1
O conhecimento da área de vida de uma espécie e a determinação de manchas
de habitat nucleares, assim como o padrão com que os indivíduos se movimentam,
são fundamentais para o estabelecimento de áreas prioritárias para a sua conservação. O papagaio-de-peito-roxo, Amazona vinacea ave associada preferencialmente a
ambientes de florestas com araucárias, tem o hábito de realizar grandes concentrações populacionais na época de produção das sementes de Araucaria angustifolia. As
florestas com araucárias, muito extensas no sul do Brasil no passado, encontram-se reduzidas a pequenos remanescentes de dezenas a poucas centenas de hectares.
Essa modificação ambiental impactou negativamente as populações de A. vinacea,
sendo enquadrada na categoria em perigo entre as espécie ameaçadas. Com o objetivo de determinar a extensão da área de vida, as manchas de hábitat que essa espécie utiliza com maior frequência em diferentes fases de seu ciclo biológico anual e
conhecer o padrão de deslocamento entre esses ambientes, aplicaram-se as técnicas
da radiotelemetria. O seguimento das aves foi realizado a pé e com auxílio de automóvel. Oito filhotes de A. vinacea receberam rádio-colar quando ainda estavam nos
ninhos, em dezembro/2012, e por um período de seis meses foram monitorados na região sudeste de Santa Catarina. O rastreamento dos sinais dos rádio-transmissores
permitiu obter um total de 2.284 localizações. Seu afastamento do ninho ocorre em
dezenas a centenas de metros ao dia, porém é gradual e progressivo, chegando após
5 a 7 dias, a uma distância de cerca de 1,0 km do ninho. Após um mês, os filhotes
haviam realizado um afastamento de cerca de 20 km de sua árvore natal. O recrutamento dos filhotes ao bando ocorre entre 20 e 45 dias. Os afastamentos diários a
partir do dormitório, em busca de ítens alimentares, foram de pequena extensão e,
na maioria das vezes ficou entre 1,0 e 1,5 km desde o dormitório. Quando trocavam
de área de dormitório, dentro de uma mesma região, em poucas vezes, registrou-se
um deslocamento de até 4,5 km de onde haviam passado a noite anterior. Uma vez,
quando trocaram de região de alimentação, indo para uma floresta com boa oferta de
1
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sementes de Podocarpus lambertii, registrou-se um deslocamento diário de 17 km.
Neste local, estabeleceram seu dormitório-coletivo próximo da área de alimentação,
voltando a realizar deslocamentos diários de pequena extensão, parecendo ser um
padrão da espécie. O fato de A. vinacea apresentar pequenos deslocamentos diários,
tanto a partir do dormitório-coletivo como entre localizações sucessivas, parece estar
ligado a sua estratégia de forragear com recursos alimentares disponíveis e próximos
de sua área de dormitório. É necessário dar continuidade aos trabalhos que utilizam
radiotelemetria com o papagaio-de-peito-roxo, cobrindo um ciclo anual da espécie,
buscando determinar seu padrão de trocas de áreas ao longo de um ciclo anual, assim
como as áreas ainda prioritárias para a reprodução e alimentação da espécie.
Palavras-chave: radiotelemetria. papagaio-de-peito-roxo. conservação.
Órgãos financiadores: Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza; Acordo TFCA/Funbio.
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ANÁLISE SOBRE A COMPOSIÇÃO DA AVIFAUNA DO PARQUE AMBIENTAL SOUZA
CRUZ, CACHOEIRINHA, RS
Fabio Cavitione e Silva1
Giliandro Gonçalves Silva2
Marcelo de Oliveira Chagas3
Diego Marques Henriques Jung4
A crescente urbanização leva à fragmentação e antropização de hábitats naturais que, por sua vez, são considerados dois grandes fatores de pressão à avifauna.
Via de regra, as principais consequências destas intervenções são sentidas na composição da comunidade onde algumas espécies se extinguem localmente ou diminuem
suas populações a níveis preocupantes enquanto outras, com maior plasticidade ecológica, são beneficiadas e aumentam sua abundância. Parques geralmente atuam
como ambientes-chave para a manutenção de uma avifauna relictual em meio a uma
matriz urbana. O Parque Ambiental Souza Cruz (PASC), localizado no município de
Cachoeirinha, RS está inserido em área de tensão ecológica entre a Floresta Estacional Semi-decidual e o Campo/Savana. O PASC apresenta um mosaico de ambientes
em diferentes estágios sucessão ecológica, sendo campos e florestas as fitofisionomias predominantes. Este estudo faz uma análise da composição da comunidade
de aves durante o período de Junho de 2009 à Julho de 2012. Efetuaram-se levantamentos da avifauna e elaborou-se uma caracterização de sua composição durante
três anos ininterruptos, amostrados mensalmente através do método de pontos de
escuta. A riqueza cumulativa foi de 149 espécies, distribuídas em 44 famílias. Doze
espécies são endêmicas de Mata Atlântica. O cálculo de Frequência de Ocorrência
mostrou que a maior parte da avifauna foi classificada como comum para a área. Já
o Índice Pontual de Abundancia identificou que a comunidade de aves do parque é
composta por muitas espécies, porém, com baixa abundância. Em relação à dieta,
houve a predominância de insetívoros e onívoros. No PASC ocorre 22% da avifauna
registrada para o Rio Grande do Sul. Estudos prévios listaram 224 aves para 14 áreas verdes inseridas na matriz urbana de Porto Alegre e região metropolitana. Logo,
a riqueza do PASC corresponde a 66% do previsto para estas 14 áreas. Esta riqueza
é considerada elevada, uma vez que ambientes antropizados são hostis para grande
parcela da avifauna acarretando na diminuição da diversidade nestes ambientes.
Esse é um fator importante, uma vez que a área do PASC está inserida em uma
1
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matriz urbana de franca expansão imobiliária. Uma das principais consequências
da urbanização sobre o meio biótico é a sua homogeneização, e, portanto, a importância dos ambientes hoje encontrados no parque tenderá a ser ainda maior para
a manutenção da biodiversidade regional em um futuro próximo. A composição da
comunidade de aves no estágio atual no qual o parque se encontra ainda apresenta
com padrões de áreas antropizadas. No entanto, o perfil da avifauna atual deverá
ser alterado com o passar do tempo, pois, uma vez mantidas as finalidades atuais, a
paisagem do parque tende a mudar com campos dando lugar a expansão das manchas de florestas e a progressão destas para estágios mais avançados de sucessão.
Desta forma, espera-se que ocorra um aumento das espécies florestais e de borda e
um declínio das associadas às áreas abertas.
Palavras-chave: Souza Cruz. avifauna. sucessão ecológica.
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CUIDADO PARENTAL DE Tersina viridis EM FLORESTA RIPÁRIA
Sinara Luísa Veloso1
Rhayane Yara Alves Soares1
Raynara Jenifer dos Santos Nápoli1
Luana Guimarães Rodrigues1
Marcos Antônio Pesquero1
Tersina viridis é uma ave semi-migratória da América do Sul e utiliza um fragmento de floresta ripária de 80 hectares em Morrinhos, Goiás para reprodução. Os
objetivos desse estudo foram comparar a dedicação dos pais na incubação dos ovos e
alimentação dos ninhegos, assim como determinar o sucesso reprodutivo da espécie.
As observações semanais compreenderam todo o período diurno, de agosto a novembro de 2011 e 2012, totalizando 384 horas de observação. A incubação dos ovos e a alimentação dos ninhegos foram monitoradas através de binóculos (7X50) a aproximadamente 10 metros dos ninhos, sendo registrados o horário do dia e o sexo dos pais.
O número de ovos e ninhegos foram obtidos através de uma sonda com micro-câmera,
conectada a um computador de mão, inserida dentro dos ninhos durante a ausência dos pais. Análises descritivas e inferenciais de proporção foram utilizadas para
estimar desvios na dedicação dos pais nas atividades reprodutivas. Tersina viridis
chegou na reserva municipal no final de julho, provavelmente migrando do interior
do estado de São Paulo. Durante o mês de agosto os casais procuraram por cavidades
localizadas nas margens do córrego para nidificar. Dentro das cavidades de 75 cm de
profundidade, em média, a espécie construiu ninhos circulares com gravetos finos,
sendo que a fêmea realizou o dobro de viagens na construção do ninho comparada
com o macho. Oito casais depositaram, em média, 3 ± 0 ovos por ninho durante os
meses de setembro e outubro, os quais resultaram em 2,87 ± 0,99 ninhegos por ninho
de setembro a novembro. Apenas 20% dos ovos não resultaram em ninhegos devido a
causas desconhecidas, pois eles permaneceram inteiros dentro do ninho até o fim do
período reprodutivo. Somente a fêmea participou da incubação dos ovos, permanecendo intervalos de 54,16 ± 17,97 minutos dentro do ninho e 68 ± 42,98 minutos fora
do ninho, em média, durante o dia. A fêmea ainda retorna ao ninho antes do escurecer para pernoitar junto aos ovos. O macho se dedicou de forma semelhante à fêmea
na alimentação dos ninhegos, realizando 51,69% das visitas de alimentação. A dieta
dos ninhegos não foi identificada devido aos pais entrarem no ninho com o alimento
no papo. As visitas de alimentação iniciaram com o nascer do sol e mantiveram uma
taxa média de 4,2 ± 1,3 visitas/hora ao longo do dia. Tersina viridis é uma espécie
1
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basicamente frugívora e foi observada forrageando principalmente sobre uma espécie
ornitocórica (Nectandra sp.) local. Os dados demonstram grande sucesso reprodutivo
de ovos para ninhegos (80%), ressaltando a importância de unidades de conservação,
mesmo de pequeno porte como os Parques Municipais, na conservação dessa espécie
de ave migratória. Apesar do cuidado biparental, a divisão de tarefas reprodutivas
foi desigual entre os sexos, sendo que as fêmeas se dedicaram mais à construção do
ninho do que os machos e foram exclusivas na incubação dos ovos.
Palavras-chave: reprodução. ninhego. incubação. dieta.
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INFLUÊNCIA DAS FITOFISIONOMIAS DE CERRADO SOBRE A COMPOSIÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DOS GRUPOS FUNCIONAIS DE AVES NO PARQUE NACIONAL
DAS EMAS - GO
Marcelo Lisita Junqueira 1,3
Arthur Ângelo Bispo2,3,4
O Cerrado é caracterizado por um mosaico fitofisionômico, sendo composto por
áreas campestres além de enclaves de matas secas, matas de galeria e campos rupestres em grandes altitudes de tal modo que, a heterogeneidade espacial é um fator
determinante para a ocorrência de um variado número de espécies. Com o objetivo
de caracterizar a avifauna do PARNA Emas e avaliar como a variação da estrutura
da taxocenose de aves pode ser explicada pelas características ambientais das fitofisionomias foram realizadas quatro campanhas, duas na estação seca e duas na
estação chuvosa. Cada campanha durou 10 dias, onde foram amostrados 34 pontos
em cinco tipos fitofisionômicos (Campo sujo - 8 p.); (Campo cerrado - 8 p.); (Cerrado
sensu stricto - 8 p.); (Floresta estacional - 6 p.) e (Vereda - 4 p.). Amostragens quali-quantitativas foram realizadas utilizando a metodologia de pontos de escuta sendo
cada ponto amostrado três vezes por fase de campo. As espécies registradas foram
agrupadas conforme suas características ecológicas (1. Guildas tróficas; 2. Estrato
ocupado; 3. Dependência florestal) e a variação na composição de espécies entre os
pontos foi avaliada obtendo o valor da diversidade beta para cada ponto amostral.
Foram registradas um total de 241 espécies. A riqueza média observada por ponto foi
de aproximadamente 16 espécies variando entre pontos com baixa riqueza específica
(4 espécies) e outros apresentando alta riqueza específica (38 espécies). Os ambientes
de Vereda apresentaram maior riqueza específica e uma menor presença de espécies semi-dependentes florestais e de sub-bosque do que a Floresta estacional, sendo
que este último apresentou um maior número de espécies dependentes florestais. Os
pontos amostrais situados em ambientes abertos e parecidos estruturalmente não
apresentaram uma grande diferenciação em suas composições específicas, demonstrando uma distribuição mais similar das espécies entre esses pontos. Os pontos
amostrais situados no tipo ambiental Floresta estacional apresentaram os menores
valores de diversidade beta quando comparados entre si, o que era de se esperar uma
menor variação na composição de espécies devido a pouca distancia entre esses pontos amostrais e a homogeneidade das características estruturais entre esses pontos.
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Ao comparar com outros tipos ambientais os pontos situados na Floresta apresentaram maiores variações, o que era esperado devido à diferença na complexidade
entre a floresta e os demais tipos fitofisionômicos. A heterogeneidade fitofisionômica
encontrada no PARNA Emas é essencial para a diversificação da avifauna no mesmo, ressaltando a importância dessa Unidade de Conservação na manutenção desse
grupo presente no Cerrado. Estratégias que priorizem a conservação desse mosaico
ambiental tornam-se estritamente necessárias para a sobrevivência dessas espécies.
Palavras-chave: grupos funcionais. diversidade beta. unidade de conservação.
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FILOGEOGRAFIA DA CIGARRINHA-DO-CAMPO (Neothraupis fasciata)
(Thraupidae)
Cássia Alves Lima1,2
Renato Caparroz1,3
A cigarrinha-do-campo, Neothraupis fasciata, é uma espécie endêmica do Cerrado, de ampla distribuição e que ocorre principalmente nas áreas de Cerrado sensu
stricto. Apesar deste bioma ser considerado um dos hotspots para a conservação,
poucos estudos vem buscando compreender os processos que levaram à diversificação
de sua avifauna. Neste contexto, estudos filogeográficos possibilitam investigar os
eventos e processos históricos e recentes que influenciam a distribuição geográfica
de linhagens evolutivas. Assim, o objetivo deste trabalho foi realizar um estudo filogeográfico de Neothraupis fasciata, buscando compreender os eventos/processos históricos e recentes que contribuíram para atual distribuição da variabilidade genética
nesta espécie. O estudo foi realizado com amostragem em seis localidades: ParNa
das Emas (PNE); ParNa Grande Sertão Veredas (PNGSV); ParNa Serra da Canastra
(PNSC); APA Gama-Cabeça-de-Veado (AGCV); Nova Xavantina (NXAV); e Estação
Ecológica de Águas Emendadas (ESECAE). Para tal, foram avaliados 45 indivíduos
para o fragmento de 574pb do íntron 5 do gene nuclear beta-fibrinogênio (FIB5) e
32 indivíduos para o fragmento de 957pb do gene mitocondrial ND2. A caracterização genética foi realizada estimando as diversidades haplotípica e nucleotídica para
cada localidade estudada e no conjunto delas, utilizando-se o programa DNAsp. As
relações entre os haplótipos foram analisadas por meio de redes de haplótipos com
auxílio do programa Network e pela reconstrução filogenética de máxima verossimilhança no programa Mega. A estrutura genética foi averiguada pelo método de
análise hierárquico da diversidade nucleotídica (gST) no programa Nucleodiv e por
análise de variância molecular (AMOVA) no programa Arlequin. Por fim, o teste de
R2 foi empregado para testar a hipótese de expansão demográfica recente no programa DNAsp. Para o ND2 foram encontrados 18 haplótipos, diversidade haplotípica de
0,938 e nucleotídica de 0,006. Para o FIB5, foram encontrados 15 haplótipos, diversidade haplotípica de 0,744 e nucleotídica de 0,004. As redes de haplótipos mostraram
três grupos diferenciados, sendo o primeiro formado por indivíduos do PNGSV (grupo 1), o segundo por indivíduos do PNE, ESECAE e PNSC (grupo 2) e o terceiro principalmente por indivíduos do AGCV e NXV (grupo 3). Resultados semelhantes foram
obtidos pela reconstrução filogenética, na qual o grupo 1 ocupou a posição basal e o
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grupo 3 foi representado na forma de uma politomia. A análise de estrutura genética
(gST=0,204; p=0,048) e a AMOVA (FST=0.19, p=0.04) também sugerem a existência
destes três grupos. A expansão populacional foi observada com base na rede de haplótipos e corroborada pelo teste de R2, que foi significativo para o grupo 3 (p=0.011).
Tais resultados sugerem que os grupos 1 e 2 sejam os mais antigos, sendo o primeiro
localizado ao sul e outro ao leste do Cerrado, e o grupo 3 seja resultado de possível
expansão populacional recente partindo do grupo do sul. Deste modo podemos supor
que tanto eventos históricos como recentes contribuíram para a atual distribuição da
variabilidade genética desta espécie, os quais que poderão ser melhor compreendidos
em estudos futuros.
Palavras-chave: Cerrado. expansão demográfica. estrutura populacional.
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AVIFAUNA DA FLORESTA NACIONAL CONTENDAS DO SINCORÁ –
BAHIA – DADOS PRELIMINARES
Cristine da Silveira Figueiredo Prates1,2
Kurazo Okada
Marcelo Holderbaum
Andreza do Amaral
Murilo Arantes2
Flor Maria Las-Casas3
Camile Lugarini2
A Floresta Nacional (Flona) Contendas do Sincorá situa-se a sudoeste da Bahia
com 11.530 ha. É uma região de depressão com pequenas ondulações de relevo, com
300 a 400 m de altitude. Está situada na região da Chapada Diamantina, a pouco
mais de 100 km da Mata Atlântica, tratando-se, de uma região de transição com vegetação de caatinga. O objetivo deste trabalho foi caracterizar a avifauna da Flona
Contendas do Sincorá, verificando a riqueza, abundância relativa, as espécies endêmicas e ameaçadas, guildas tróficas e dependência florestal. Foi realizada uma visita
a campo, com duração de 15 dias, em janeiro de 2013, no pico da estação chuvosa,
porém esse foi um ano atípico, e sem chuvas. Foram amostradas quatro áreas, sendo
realizados 12 pontos de escuta em cada área, com duração de 10 minutos, registrando todos os contatos dentro de um raio de 50 m. Foram realizadas 136 listas de
MacKinnon de dez espécies para determinar a riqueza. Além disso, foram montadas
três linhas de rede com cinco redes cada, operadas por dois dias consecutivos em cada
ponto de amostragem, totalizando um esforço amostral de 616,18 horas-rede. Foram
identificadas 141 espécies, sendo 13 novos registros, além de outras duas confirmações de registros anteriores realizados por meio de entrevistas. Com base nos estimadores Chao 2 e Jackknife 1 a riqueza estimada variou entre 159,76 e 160,75 espécies,
respectivamente Considerando o levantamento prévio realizado em 2011 com 183
espécies, temos um total de 196 espécies identificadas para a Unidade de Conservação, o que corresponde 38,45% das aves da Caatinga. Hylopezus ochroleucus e Penelope jacucaca são endêmicos da caatinga, sendo a segunda ameaçada de extinção.
Foram capturados 223 indivíduos, de 44 espécies, pertencentes a 19 famílias, e cinco
ordens. A espécie com maior taxa de captura foi Lanio pileatus com 25,2, sendo as
outras espécies com taxas menores que 10. As espécies mais abundantes nos pontos
foram: Sakesphorus cristatus, Hemitriccus margaritaceiventer, Phaeomyias murina,
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Formicivora melanogaster e Lanio pileatus. Quanto às guildas, as categorias tróficas
consideradas foram: carnívoro/invertebrado 47,7%, onívoro 15,7%, frugívoro 14,2% e
granívoro 8,2%. As espécies foram distribuídas quanto a sua dependência florestal
nas seguintes categorias: independente 41,3%, semidependente 35,7% e dependente
23%. O presente estudo possibilitou conhecer a representação da avifauna da Flona
Contendas do Sincorá, acrescentando dados ecológicos sobre as comunidades dessas
aves na região da Caatinga, que são escassos, bem como, futuramente, inferir o estado de conservação das áreas amostradas, fornecendo base para ações de conservação.
Palavras-chave: aves. caatinga. unidade de conservação.
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RESPOSTA DE TRÊS ESPÉCIES DE THAMNOPHILIDAE AO PLAYBACK DE Taraba
major EM FRAGMENTOS FLORETAIS NATURAIS NO PANTANAL, MS, BRASIL
João Carlos de Castro Pena1,2
Marcos Rodrigues1
A existência de recursos limitados é fator que pode levar à competição inter ou
intraespecífica. Dentro deste contexto, algumas espécies defendem territórios com
objetivo de proteger uma área exclusiva contra intrusos. Espécies de aves florestais
insetívoras de subbosque apresentam comportamento territorialista em regiões de
habitat contínuo. Dessa forma, é provável que espécies que ocupam manchas florestais naturais apresentem este tipo de comportamento. O presente trabalho teve como
objetivo descrever a resposta de três espécies de Thamnophilidae – Taraba major,
Thamnophilus doliatus e Cercomacra melanaria – ao playback da vocalização de
Taraba major em paisagem naturalmente fragmentada localizada no Pantanal, MS,
Brasil. Foram amostrados 63 capões, distribuídos em uma área de aproximadamente
56 km² em paisagem formada por capões de mata inseridos em matriz composta por
pastagens predominantemente naturais. Os capões foram mapeados e a sua área
calculada. Para amostragem das espécies foram realizados playbacks da vocalização do macho de T. major. Em cada sessão a resposta das aves foi considerada como
positiva quando macho, fêmea ou ambos vocalizassem no interior do capão e/ou se
deslocassem em direção à vocalização reproduzida. Regressão logística simples foi
utilizada para verificar se o aumento da área exerce influência sobre a probabilidade
de ocorrência das espécies. Dos 63 capões amostrados, Taraba major foi encontrada
em 18 capões, Thamnophilus doliatus em 8 e Cercomacra melanaria em 4. As três
espécies ocorreram em um capão e T. major foi observada juntamente à T. doliatus
em outro. Tendo em vista a quantidade reduzida de capões nos quais C. melanaria
foi encontrada, não foi possível realizar a regressão. Com relação à T. major, a regressão logística simples indicou que existe maior probabilidade de se encontrar a
espécie em capões maiores (89%). Já com relação à T. doliatus, não foi observada relação entre a área e a probabilidade de ocupação. A maior probabilidade de T. major
ocupar capões maiores pode estar relacionada à maior disponibilidade de recursos.
T. doliatus e C. melanaria foram encontrados tanto em capões grandes quanto pequenos, mas as três espécies foram encontradas juntas somente em uma mancha florestal, sendo esta com tamanho próximo às maiores amostradas (aproximadamente
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25 ha). Tal padrão pode ser relacionado à presença de comportamento territorialista.
As espécies provavelmente defendem estas manchas de habitat florestal contra intrusos devido ao seu reduzido tamanho (média da área dos capões amostrados é de
aproximadamente 1 ha). Dessa forma, provavelmente T. major apresenta vantagem
competitiva sobre as demais espécies, ocupando preferencialmente capões maiores
que consequentemente apresentam maior quantidade de recursos. A forma como os
indivíduos foram atraídos pela reprodução também é um indicativo de comportamento territorialista, se deslocando em direção ao observador de forma agressiva,
vocalizando e realizando vôos curtos em circulo. A distribuição observada nesta paisagem pode ser considerada indicativo de um padrão dinâmico de ocupação e abandono e substituição de espécies nestas manchas florestais.
Palavras-chave: paisagem naturalmente fragmentada. territorialismo. competição.
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CARACTERIZAÇÃO GENÉTICA DA GUARACAVA-DE-TOPETE (Elaenia cristata,
TYRANNIDAE) COM BASE EM SEQUÊNCIAS DE DNA MITOCONDRIAL E NUCLEAR
Mariane Ferreira Bessa1
Renato Caparroz1
O Cerrado, ou domínio morfoclimático dos Cerrados, é a maior, mais rica e
provavelmente mais ameaçada região de savanas do mundo. Apesar disso, a diversidade genética da avifauna deste Bioma tem sido caracterizada em poucas espécies
e pode estar sendo perdida sem que ao menos tenha sido adequadamente conhecida.
A perda de variabilidade pode levar à diminuição do valor adaptativo dos indivíduos
e da capacidade destes de responderem às mudanças nas pressões seletivas, podendo ocasionar a extinção de espécies. Diante deste cenário, o presente trabalho teve
por objetivo caracterizar geneticamente a espécie Elaenia cristata com base em dois
segmentos de DNA: o gene mitocondrial ND2 e o íntron 7 do gene nuclear beta fibrinogênio (FIB7). Para este fim, foram analisadas 14 amostras de sangue coletadas em
três localidades no domínio do Cerrado: oito na APA Gama Cabeça de Veado (Brasília/DF), dois na Estação Ecológica de Águas Emendadas (Brasília/DF) e quatro no
Parque Nacional das Emas (Mineiros/GO). O DNA total foi extraído individualmente
utilizando o procedimento padrão de digestão com proteinase K seguido de purificação com fenol:clorofórmio:álcool isoamílico. Os segmentos do DNA mitocondrial e do
genoma nuclear foram amplificados e sequenciados via Reação em Cadeia da Polimerase (PCR). Os produtos de PCR foram purificados por reação enzimática com Exo/
SAP (USB), após isso foram sequenciados utilizando o kit DYEnamic ET Terminator
(Amersham Bioscience) em sequenciador automático ABI 3100 (Applied Biosystems), segundo recomendações do fabricante. As sequências obtidas foram analisadas
e corrigidas com o auxílio do programa Geneious 2.1. O alinhamento das sequências
foi feito com o auxílio do algoritmo ClustalW. A diversidade nucleotídica (Dn) e haplotípica (Dh) por loco em cada localidade foi estimada com o auxílio do programa
DNAsp 3.51. A relação entre os haplótipos foi averiguada por meio da construção de
uma rede de haplótipos com o auxílio do programa Network 4.6.1.1. Para cada indivíduo foram obtidas sequências de 909pb do ND2 e 761pb do FIB7. Nas nove amostras amplificadas para o gene ND2 foram detectados seis haplótipos com Dn=0,002
e Dh=0,83, enquanto que para o FIB7, nas 14 amostras analisadas foram obtidos
19 haplótipos com Dn=0,007 e Dn=0,96. Com ambos os segmentos de DNA, não foi
identificado nas redes de haplótipos a formação de grupos específicos relacionados
com as respectivas localidades de coleta. Os resultados obtidos evidenciam elevada
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variabilidade e baixa estruturação genética em E. cristata, com ambos os marcadores
moleculares analisados. Tais resultados estão de acordo com o esperado, já que E.
cristata é uma espécie com ampla distribuição geográfica e que apresenta comportamento parcialmente migratório. Além disso, a variabilidade identificada nestes
marcadores evidencia o potencial destes para realização de estudos futuros visando
à compreensão dos processos biogeográficos que influenciaram a distribuição da variabilidade genética nesta espécie.
Palavras-chave: Beta-fibrinogênio. ND2. Cerrado.
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MONITORAMENTO DAS POPULAÇÕES DE Amazona vinacea (Kuhl, 1820) EM
ÁREAS SIMPÁTRICAS COM Amazona pretrei (Temminck, 1830)
Jonas Claudiomar Kilpp1,2,3
Nêmora Pauletti Prestes1,2
Jaime Martinez 1,2
Viviane Telles Rodrigues Gaborardi1
Élinton Rezende1,2
Andréa Turkievicz1
Thalita Batistella1
O hábito de realizar reunião para pernoite em dormitórios-coletivos é uma
característica comum a muitas espécies de psitacídeos. O papagaio-de-peito-roxo
Amazona vinacea, espécie ameaçada de extinção, apresenta esta característica de
maneira mais intensa fora de seu período reprodutivo. O objetivo foi identificar os
dormitórios-coletivos e monitorar as populações da espécie na área de simpatria com
Amazona pretrei. Para a realização das contagens populacionais foi utilizado o método de censos de aguardo, onde os papagaios são contados quando chegam ao dormitório. Também foram realizados censos simultâneos, compreendendo os principais
dormitórios-coletivos conhecidos, No monitoramento das populações de A. vinacea
foram identificados 10 dormitórios-coletivos nos estado do Rio Grande do Sul e 11 em
Santa Catarina. Estes dormitórios ocorrem principalmente em florestas nativas com
presença de Araucaria angustifolia (n=15), florestamentos de A. angustifolia (n=2),
em florestamentos de Pinus sp (n=2) e em florestamentos de Pinus sp associados a
fragmentos de A. angustifolia (n=2). Foram realizados 119 censos entre os anos de
2009 e 2013, sendo que 32 foram no nordeste do Rio Grande do Sul e 87 no sudeste
de Santa Catarina. O número máximo de indivíduos observados no Rio Grande do
Sul foi de 102 papagaios no Parque Estadual do Espigão Alto em 2012. Em Santa
Catarina foram registradas as maiores contagens, com 372 indivíduos no município de Urupema (2011), 368 em Painel (2010); 301 em Campo Belo do Sul (2010),
178 em Abdon Batista (2013) e 147 em Cerro Negro (2010). Foi observada grande
variação no tamanho do bando que se reune nos dormitórios em diferentes épocas
do ano, com alguns sendo abandonados no período reprodutivo. Assim, os meses de
abril, maio, junho e julho destacaram-se por apresentar maior número de indivíduos
em grande parte dos dormitórios monitorados. Este período também coincide com a
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época de maior produção das sementes de A. angustifolia, um dos principais ítens
alimentares de A. vinacea nesta época do ano. Destaca-se o fato de que 91 % dos
dormitórios ficam próximos ou dentro de áreas com boa oferta das sementes de A.
angustifolia. Os censos simultâneos realizados neste período indicaram um tamanho
populacional de 911 papagaios em 2011, 747 em 2012, e 829 em 2013. Os resultados
obtidos apontam que a oferta das sementes de A. angustifolia são um recurso alimentar que pode estar influenciando o comportamento demográfico de A. vinacea.
Os resultados reforçam a qualificação do planalto catarinense como área prioritária
para a conservação do papagaio-de-peito-roxo. Em especial, a região compreendida
pelos municípios de Painel, Urupema, Campo Belo do Sul, Cerro Negro, Abdon Batista, Urubici e Bom Jardim da Serra necessitam ampliar o grau de conservação de
suas florestas com araucárias.
Palavras-chave: Araucária. dormitórios. papagaio-de-peito-roxo.
Órgãos financiadores: Funbio (Acordo TFCA - Tropical Forest Conservation Act) e Fundação Grupo O Boticário
de Proteção à Natureza.

180

XX CONGRESSO BRASILEIRO DE ORNITOLOGIA
Universidade de Passo Fundo x 04 a 07 de novembro de 2013

ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO DE Amazona vinacea (KUHL, 1820) EM ÁREAS
SIMPÁTRICAS COM Amazona pretrei (TEMMINCK, 1830)
Nêmora Pauletti Prestes1,2
Jaime Martinez1,2
Jonas Claudiomar Kilpp1,2
Andréa Turkievicz2
Élinton Rezende2
Viviane Telles Rodrigues Gaboardi2
Amazona vinacea ocorre no Brasil, Argentina e Paraguai. Seu habitat preferencial são as florestas com araucárias, típicas do sul do Brasil e os terrenos de grande
altitude da região sudeste. A grande destruição de seu hábitat fez com que A. vinacea
tivesse grande redução de sua área de ocorrência e, consequentemente de sua população, sendo considerado a nível mundial uma espécie ameaçada, na categoria em perigo. O objetivo deste estudo foi reunir informações sobre a biologia, ecologia e comportamento de A. vinacea na área geográfica simpátrica com Amazona pretrei no sul
do Brasil. Este objetivo busca contemplar recomendações do Plano de Ação Nacional
para a Conservação dos Papagaios da Mata Atlântica. Entre os anos de 2010 e 2013
foram registrados os bandos de A. vinacea, realizados censos e caracterizado seus ninhos. Buscou-se realizar a observação direta dos itens alimentares que a espécie inclui em sua dieta alimentar. Oito filhotes de A. vinacea receberam rádio-transmissor
quando ainda estavam nos ninhos e tiveram os sinais rastreados de maneira sistemática até seis meses após. Foram registrados 413 bandos, com o tamanho variando
de 1 a 189 aves, com a maior frequência para o tamanho de bando de dois indivíduos.
A população total mínima de A. vinacea registrada dentro da área de estudo foi de
911, 747 e 829 papagaios, respectivamente nos anos de 2011, 2012 e 2013. Os ninhos
foram localizados na maior parte em Cryptocarya aschenoniana (26,6%), Nectandra lanceolata (13,3%) e Lamanomia ternata (13,3%), Cupania vernalis (10,0%). Os
principais itens alimentares registrados para a espécie foram sementes de Araucaria angustifolia e Podocarpus lambertii, frutos de Vitex megapotamica, folhas de
Erythrina falcata e Piptocarpha angustifolia. Pela radiotelemetria, constatou-se que
os filhotes levam de 20 a 45 dias para recrutarem ao bando de adultos. Realizam
pequenos deslocamentos diários a partir do dormitório, entre 1,0 km e 1,5 km, e os
filhotes permanecem no grupo familiar após 120 dias. O nordeste do Rio Grande
do Sul e o sudeste de Santa Catarina mostram-se como áreas de extrema priorida-
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de para a conservação do papagaio-de-peito-roxo. Assim, são urgentes as iniciativas
que busquem ampliar o grau de proteção das florestas com araucárias, seja com a
criação de unidades de conservação ou com políticas de estímulo à conservação dos
pinheirais em propriedades privadas.
Palavras-chave: alimentação. radiotelemetria. reprodução.
Orgãos finaciadores: Fundação Grupo O Boticário, CMPC Celulose Riograndense e Tropical Forest Conservation
Act (acordo TFCA/Funbio).

182

XX CONGRESSO BRASILEIRO DE ORNITOLOGIA
Universidade de Passo Fundo x 04 a 07 de novembro de 2013

EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS SOBRE A DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA
POTENCIAL DE DUAS ESPÉCIES DE Elaenia (TYRANNIDAE) AVERIGUADOS COM
BASE EM MODELAGEM DE NICHO ECOLÓGICO
Gislaine Aparecida Fernandes1
Renato Caparroz1
Guilherme de Oliveira2
Levi Carina Terribile2
A elevada biodiversidade associada à região Neotropical tem despertado cada
vez mais interesse em estudos que abordem como as mudanças climáticas poderão
afetar a distribuição desta biota. Uma ferramenta que tem sido muito utilizada para
identificar características ambientais favoráveis à sobrevivência de uma espécie bem
como identificar os possíveis efeitos sobre sua distribuição geográfica sob diferentes
cenários ambientais é a modelagem de nicho ecológico (MNE). No presente trabalho,
buscamos compreender os possíveis efeitos das mudanças climáticas na distribuição potencial de duas espécies de Elaenia: E. cristata e E. chiriquensis, as quais
ocorrem amplamente distribuídas nas formações abertas (Cerrado e capoeiras) da
região Neotropical. Considerando que existem diversos MNE descritos na literatura,
optamos por fazer uma abordagem conjunta (ensemble) com 13 destes modelos, com
o auxílio da plataforma computacional Bioensambles. As simulações foram baseadas
em cinco variáveis bioclimáticas derivadas a partir de quatro Modelos de Circulação
Geral Acoplado Oceano-Atmosfera. Essas variáveis foram calculadas para o presente
e para o futuro (2080-2100). O resultado desta análise forneceu um cenário consenso da mediana de 52 projeções para cada espécie, gerando um mapa da distribuição potencial futura para cada uma delas. Tanto E. cristata quanto E. chiriquensis
mostraram uma retração de suas áreas de adequabilidade climática, apresentando
desvio das atuais áreas ótimas para pequenas manchas localizadas marginalmente
às suas distribuições atuais. Considerando que boa parte destas áreas marginais
apresentam alta densidade populacional humana e níveis elevados de alteração do
ambiente natural, caso as previsões tornem-se realidade, é possível prever impactos negativos nas populações destas duas espécies. Desta forma, essas informações
contribuem para melhor compreensão dos possíveis efeitos das mudanças climáticas
sobre a avifauna neotropical, assim como podem servir de subsídios para elaboração
de estratégias de mitigação destes efeitos.
Palavras-chave: região neotropical. Elaenia. modelo de nicho ecológico.
Orgãos finaciadores: CNPq/FAPs/CAPES PRO-CENTRO-OESTE.
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POTENCIAIS DISPERSORES DE Tapirira guianensis Aubl. EM UMA ÁREA DE
MATA CILIAR NA CHAPADA DIAMANTINA, BAHIA
Alan Cerqueira Moura1
Caio Graco Machado1
Eloina Nere de Matos 2
Fabio da Silva do Espírito Santo2
Na região neotropical, cerca de 30 % das espécies de aves incluem frutos em
sua dieta, sendo importantes dispersores de sementes devido à capacidade de deslocamento e de ocupação de diferentes ambientes. Este estudo objetivou identificar
os potenciais dispersores das sementes da espécie ornitocórica Tapirira guianensis
em uma área de mata ciliar do Parque Municipal de Lençóis, Chapada Diamantina,
Bahia. Foram realizadas observações focais em três indivíduos de T. guianensis, totalizando 36 horas de esforço amostral. Dez espécies de aves e uma de mamífero (Calitrix jaccus) realizaram 93 visitas e consumiram 354 frutos. As aves que apresentaram as maiores frequências de visita foram Tangara sayaca, T. palmarum, T. cayana
e Aratinga cactorum. Embora A. cactorum tenha consumido um número elevado de
frutos (n=91), foi considerada uma espécie pouco eficiente, uma vez que após mandibular os frutos descartou a maioria das sementes na sombra da planta-mãe. Tangara
sayaca apresentou o maior consumo de frutos (n=145) e a maior frequência de visitas
(4,33 visitas/hora), sendo estas distribuídas ao longo do dia. O comportamento de
forrageio observado com maior frequência nesta espécie foi o de mandibular o fruto,
descartar o pericarpo e engolir as sementes, voando para longe da planta-mãe. Este
comportamento de forrageio propicia ao diásporo a chance de ser disperso por maiores distâncias, o que garante maior sucesso na germinação e no estabelecimento das
plântulas. Portanto, neste estudo, T. sayaca foi considerado o potencial dispersor
mais eficiente de T. guianensis, podendo ser importante no padrão de distribuição
das populações desta espécie em matas ciliares e em outras fitofisionomias da Chapada Diamantina.
Palavras-chave: dispersão, forrageio, ornitocoria.
Órgão financiador: PPG Botânica / UEFS
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A AVIFAUNA DO ECOPOLO I DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO PRATIGI,
BAHIA, BRASIL
Caio Graco Machado1
Fernando Flores1
Rozivane de Jesus Silva1
Erick Santos Silva1
Tainá Gonçalves Santos1
Mauricio Juliano Setubal1
Marcel Silva Lemos1
A Área de Proteção Ambiental do Pratigi é uma unidade de conservação de
85.686 hectares de Mata Atlântica, localizada no Baixo Sul da Bahia, a qual abrange
cinco municípios e é composta por três Ecopolos. O presente estudo objetivou inventariar a avifauna do Ecopolo I (13º53’52.3”S, 039º27’29.7” W), situado na região
da Serra da Papuã, analisando a sua riqueza e composição específica. Os registros
foram realizados em quatro expedições trimestrais, de setembro de 2012 a junho
de 2013, em visitas de cinco dias cada. Os dados foram coletados, da aurora ao crepúsculo, durante caminhadas em trilhas e estradas, utilizando o método de 20 listas de 20 espécies; os registros foram feitos a partir de contatos diretos (visuais e
auditivos) e indiretos (ninhos, penas etc.), além de coletas com redes de neblina.
Foram registradas 187 espécies, de 39 famílias de aves; destas, a mais representada foi Tyrannidae (23 spp.), seguida por Thraupidae e Thamnophilidae (ambas com
15 spp.) e Trochilidae (12 spp.). Foram registradas 33 espécies endêmicas da Mata
Atlântica; dentre elas Pseudastur polionotus, Brotogeris tirica, Pulsatrix koeniswaldiana, Florisuga fusca, Malacoptila striata, Terenura maculata, Myrmeciza loricata, Myrmotherula urosticta, Pyriglena leucoptera, Drymophila squamata, Xipholena
atropurpurea, Cotinga maculata, Carpornis melanocephala. Destas espécies, Myrmotherula urosticta e Cotinga maculata são restritas à Mata Atlântica do centro-sul
da Bahia. Foram registradas dez espécies categorizadas com algum grau de ameaça
de extinção: quatro quase ameaçadas (Pseudastur polionotus, Aratinga auricapillus,
Iodopleura pipra e Dysithamnus stictothorax), quatro vulneráveis (Myrmotherula
urosticta, Thripophaga macroura, Procnias nudicollis e Carpornis melanocephala) e duas em perigo de extinção (Cotinga maculata e Xipholena atropurpurea).
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Os resultados deste estudo demonstram a importância desta APA para a avifauna
do corredor central da Mata Atlântica, na Bahia, região que vem sofrendo, historicamente, amplos desmatamentos e degradação.
Palavras-chave: Corredor central da Mata Atlântica. Baixo-Sul da Bahia. espécies
ameaçadas.
Orgãos finaciadores: Organização para a Conservação da Terra (OCT), UEFS, FAPESB, Projeto Rede BioM.A.,
PPBio - Rede Mata Atlântica do CNPq Processo:457524/2012-0
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COMPOSIÇÃO E ESPÉCIES-NÚCLEO DOS BANDOS MISTOS DE AVES DA MATA
ATLÂNTICA DA SERRA DA PAPUÃ, BAHIA, BRASIL
Fernando Moreira Flores1
Caio Graco Machado 1
Erick Santos Silva 1
Associação comum nos neotrópicos formada por duas ou mais espécies de aves,
os bandos mistos oferecem a seus componentes benefícios de maximização de forrageio e/ou a diminuição dos riscos de predação. Investigamos neste estudo a composição de espécies dos bandos mistos na Mata Atlântica do Ecopolo I da Área de
Proteção Ambiental do Pratigi (13º53’52.3”S, 039º27’29.7” W), Ibirapitanga - Bahia,
identificando as suas espécies-núcleo. Com 360 horas de esforço de campo, distribuídas em 10 visitas mensais de cinco dias cada, de agosto de 2012 a maio de 2013,
percorremos lentamente trilhas no interior da mata registrando as espécies, número
de indivíduos e aspectos comportamentais das espécies em bando mistos. As espécies
foram classificadas quanto à sua frequência de ocorrência (regular, comum, pouco
comum e rara). Para determinação das espécies-núcleo, avaliou-se a coloração, vocalização, intensidade de movimentação e tamanho de grupos intraespecíficos e interespecíficos. Foram contatados 71 bandos mistos, com um total de 46 espécies, de 15
famílias de aves; as mais ricas em espécies foram Thamnophilidae (nove espécies) e
Thraupidae (oito espécies). Dentre as espécies registradas, Myrmotherula urosticta
é avaliada como vulnerável e Dysithamnus stictothorax espécie quase ameaçada de
extinção. A média de espécies por bandos foi de 4,9 (de duas a 15 espécies por bando)
e a média de indivíduos foi 8,8 (de dois a 29 indivíduos por bando). As espécies classificadas como regulares foram Myrmotherula urosticta (Frequência de ocorrência
de 43,7%), Herpsilochmus rufimarginatus (FO = 36,6%), Lanio cristatus e Thamnomanes caesius (ambos com FO = 32,4 %), e além da alta frequência, estas quatro
espécies foram consideradas como espécies-núcleo. A riqueza conhecida da avifauna
da área estudada é de 187 espécies, sendo que destas, cerca de 25% participam, em
maior ou menor frequência, de bandos mistos, denotando a importância deste tipo
de associação para a avifauna local. Este estudo apresenta os primeiros registros da
composição de bandos mistos no corredor central da Mata Atlântica.
Palavras-chave: associações heteroespecíficas. ecologia de comunidades. espécie-núcleo.
Orgãos finaciadores: CNPq (bolsa de mestrado de FMF), Organização para a Conservação da Terra – OCT, UEFS
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COBERTURA DE PLUMAGEM REPRODUTIVA INDICA CONDIÇÃO CORPORAL E
PARASITISMO EM MACHOS DE TIZIU (Volatinia jacarina)
Rodrigo Borges de Magalhães 1
Pedro Diniz 1
Regina Helena Macedo 1
Fêmeas podem preferir características conspícuas em machos, devido a essas
características serem custosas e, portanto, indicarem viabilidade nesses machos.
Machos mais conspícuos teriam baixa carga parasitária (seleção sexual mediada
por parasitas) e/ou boa condição corporal (seleção sexual dependente de condição).
O presente estudo testou a hipótese de que machos de tiziu (Volatinia jacarina) em
melhores condições corporais (razão peso/tarso) e/ou sem ectoparasitas (presença de
piolhos, Mallophaga, nas rêmiges) teriam maior expressão de uma característica
sexual secundária (cobertura de plumagem reprodutiva) do que machos em piores
condições corporais e com ectoparasitas. Os machos (n = 22) foram capturados e anilhados na Fazenda Água Limpa (UnB), Brasília, entre dezembro de 2012 e março de
2013, e tiveram medidas morfológicas e de peso obtidas, juntamente com a proporção
de cobertura de plumagem reprodutiva e a ocorrência de ectoparasitas em suas asas.
A média da cobertura de plumagem reprodutiva em quatro regiões do corpo da ave
(cabeça, dorso, rump e peito) foi utilizada como medida final de cobertura de plumagem reprodutiva. Foi realizado um modelo linear misto, em que a data no período
reprodutivo foi incluída como variável aleatória. A cobertura de plumagem reprodutiva de machos de tizius foi influenciada positivamente pela condição corporal (χ2 =
16,73, gl = 1, p < 0,0001, β = 2,40, IC = 1,25 a 3,56) e negativamente pela presença de
ectoparasitas nas asas (χ2 = 8,93, gl = 1, p = 0,003, β sem ectoparasitas = 0,14, IC =
0,05 a 0,23) desses machos. A condição corporal não se correlacionou com a presença
de ectoparasitas nesses machos (Rs = -0,13, p = 0,57). Os resultados corroboram a
hipótese da seleção sexual dependente de condição e a hipótese de seleção sexual mediada por parasitas, indicando que a cobertura de plumagem reprodutiva pode servir
como indicador honesto de qualidade do macho em tiziu.
Palavras-chave: parasitismo. plumagem. condição corporal.
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SELEÇÃO DO LOCAL DE CONSTRUÇÃO DE NINHOS POR Asthenes luizae E SUA
INFLUÊNCIA SOBRE O RISCO DE PREDAÇÃO
Lílian Cordeiro Praes1
Marcos Rodrigues1
O lenheiro-da-serra-do-cipó, Asthenes luizae, é um furnarídeo endêmico dos
campos rupestres da Cadeia do Espinhaço de Minas Gerais, cujos aspectos da biologia reprodutiva têm sido pouco estudados. Apesar de apresentar um dos menores sucessos reprodutivos dentre as aves da região neotropical e de serem relatadas
ameaças à conservação de seu habitat, a espécie é incluída na categoria global de
“quase ameaçada” e não consta na lista de espécies brasileiras ameaçadas de extinção. A localização dos ninhos das aves desempenha um papel importante no sucesso
reprodutivo e é determinada por uma resposta adaptativa a diversos fatores ligados
à sobrevivência dos ninhos, entre os quais a predação. Aponta-se que a predação
seja responsável por 33,3% das perdas de ninhos de A. luizae. Este estudo teve por
objetivo avaliar os critérios de escolha dos locais de nidificação por A. luizae e como
as características do microambiente são capazes de predizer o risco de predação para
cada ninho, além de identificar potenciais predadores. Durante outubro e novembro
de 2011 e 2012 foi conduzido um experimento de campo na região da Serra do Cipó.
Ninhos naturais inativos de A. luizae e ninhos artificiais foram expostos por 21 dias
consecutivos, contendo um ovo de canário e um ovo artificial de plastilina. Após a
determinação do destino dos ninhos, foram registrados parâmetros relevantes para
o risco de predação. Foram comparadas as características dos locais naturais e artificiais para procurar padrões na seleção do local de nidificação pela espécie. Utilizando o programa MARK foram construídos modelos de sobrevivência dos ninhos
para determinar o risco de predação com base nos parâmetros do microambiente. A.
luizae seleciona substratos que camuflam os ninhos, em áreas com grande número
de locais potenciais de nidificação e maiores densidade e altura da vegetação. Os
modelos que melhor explicam as variações nas taxas de sobrevivência diária (TSD)
dos ninhos indicam que maior densidade da vegetação, bem como a presença de depressões no terreno, aumenta a TSD, enquanto maior altura da vegetação, assim
como a presença de elevações reduz a TSD. Os resultados conflitantes para altura da
vegetação mostram que o local de nidificação selecionado reduz o sucesso reprodutivo: uma “armadilha ecológica”. As evidências de predação e os padrões de seleção
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e sobrevivência sugerem que aves sejam importantes agentes na perda de ninhos.
O chopim, Molothrus bonariensis, cuja presença está associada à ocupação antrópica,
é um forte candidato a predador, por sua associação com A. luizae, como parasita de
ninhos, e comportamento predatório. A estimativa de sobrevivência dos ninhos é de
apenas 10% durante o período de incubação, caracterizando uma situação alarmante
para a espécie, pelo que se necessário revisar seu status de conservação atual.
Palavras-chave: Serra do Cipó. microambiente. sobrevivência dos ninhos.
Órgãos financiadores: Sisbiota-CNPq, CAPES, FAPEMIG, CNPq, Fundação O Boticário de Proteção à Natureza.
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REPRODUÇÃO DE AVES AQUÁTICAS NA ILHA DO MARACUJÁ, ESTUÁRIO DA BAÍA DA
BABITONGA, NORTE DE SANTA CATARINA
Alexandre Venson Grose1,2
Marta Jussara Cremer2
Nei Moreira1,3
As aves aquáticas normalmente se agrupam em colônias ou ninhais para reprodução. Essas concentrações ainda são pouco conhecidas no Brasil e tem grande
importância na manutenção destas populações. Este estudo levanta informações sobre uma colônia reprodutiva de ave aquáticas na ilha do Maracujá, no estuário da
baía da Babitonga, no litoral norte de Santa Catarina. Foram coletados dados sobre a
riqueza, abundância, sazonalidade, potenciais predadores, a distribuição dos ninhos
na ilha. Durante o período de setembro de 2010 a fevereiro de 2011, pelo menos cinco
espécies foram encontradas reproduzindo no local, pertencentes a três famílias. Destas, três Ardeidaes: o socó-dorminhoco (Nycticorax nycticorax), o socó-caranguejeiro
(Nyctanassa violacea) e a garça-azul (Egretta caerulea). Uma espécie pertencente à
família Threskiornithidae, o tapicuru-de-cara-pelada (Phimosus infuscatus) e uma
espécie pertencente à família Rallidae, a saracura-três-potes (Aramides cajanea).
Além de pelo menos outras 15 espécies que utilizam o local apenas para alimentação
e descanso. Foram encontrados 154 ninhos ativos, sendo 79 ninhos de N. nycticorax,
14 de N. violacea, 6 de P. infuscatus, 5 de E. caerulea e apenas 1 de A. cajanea. Em
49 (31,8%) ninhos não foi possível identificar a espécie, em função da semelhança
entre os ninhos e a não eclosão de ovos. A população estimada para o local foi de
308 indivíduos reprodutores, sendo que N. nycticorax foi a espécie mais abundante,
correspondendo a 51% dos ninhos. A primeira espécie a utilizar o local e a última a
sair foi N. nycticorax, iniciando sua chegada no início de setembro e se ausentando
no final de fevereiro. Os meses com maior concentração de ninhos foram setembro,
outubro e novembro. Pelo menos cinco predadores aéreos foram registrados no local
(Milvago chimachima, Polyborus plancus, Coragyps atratus, Cathartes aura e Larus
dominicanus), sendo responsáveis por perdas principalmente de ovos, mas também
de filhotes. A predação apresentou ser bastante frequente, mas aponta índices de
produtividade de filhotes semelhante a outros estudos. Como a ilha representa um
1
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importante local para reprodução de pelo menos cinco espécies de aves aquáticas,
sua proteção e controle de acesso devem ser priorizadas.
Palavras-chave: ninhal. predação. distribuição.
Órgãos financiadores: FAP/UNIVILLE
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CÓDIGO DE BARRAS DE DNA (DNA BARCODE) COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE
DO PERIGO AVIÁRIO
Amanda Vaz Rocha1
Irina Noronha
Renato Caparroz1
Segundo a ANAC, o perigo aviário é o risco potencial de colisão com ave ou qualquer outro animal, no solo ou espaço aéreo. Os registros de colisões com aves vêm
aumentando consideravelmente nos últimos anos. Em 2002 foram reportadas cerca
de 400 colisões, enquanto que em 2012 foram mais de 1.600 colisões nos aeroportos
brasileiros. Contudo, em cerca de 50% destas colisões, não foi relatado a espécie envolvida, ou por terem suas informações negligenciadas ou por falta de profissionais
(veterinários e biólogos) capacitados para fazer a identificação. E ainda, em vários
casos, os vestígios encontrados não possibilitaram a identificação da espécie envolvida. Nestes últimos, a metodologia de identificação de espécies com base no código
de barra de DNA (DNA barcode) pode ser ferramenta importante para elucidação
das espécies envolvidas em colisão. O DNA barcode possibilita a discriminação das
espécies por meio da comparação de um pequeno segmento de DNA, particularmente
do gene mitocondrial citocromo oxidade I (COI). Considerando que o conhecimento
das espécies envolvidas em colisões é de fundamental importância para elaboração
dos planos de manejo de fauna nos aeroportos, o presente trabalho tem por objetivo
estruturar e aplicar a metodologia DNA barcode como ferramenta de controle do perigo aviário. A estruturação da metodologia foi conduzida em duas etapas: (I) levantamento das sequências de referência nos banco de dados (GenBank e BOLD) e (II)
complementação destes bancos pelo sequenciamento de espécies não representadas.
Posteriormente, a metodologia foi aplicada na identificação de vestígios oriundos
de três colisões em aeroportos brasileiros. Das 239 espécies que apresentam risco
de colisão nos aeroportos brasileiros, 220 (92,05%) destas já possuem, pelo menos,
uma sequência de referência nos bancos de dados consultados. Duas novas espécies
tiveram suas sequências de referência produzidas neste estudo, as quais serão depositadas nestes bancos. Com isso, a representatividade de sequências de referência
barcode aproxima-se de 93% das espécies que apresentam risco de colisão, sendo que
com esta base de dados, estão representados mais de 96% das espécies envolvidas
em colisões. Os três vestígios analisados foram claramente identificados (similaridade maior do que 98%) pela metodologia barcode, sendo este: dois urubus (Coragyps
1
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atratus) e uma garça (Bulbucus ibis). Desta forma, nosso trabalho evidencia o grande
potencial da metodologia DNA barcode de gerar subsídios para a elaboração dos planos de manejo de fauna nos aeroportos brasileiros, os quais constituem instrumento
fundamental de controle do perigo aviário.
Palavras-chave: risco aviário. colisões. aeroportos.

194

XX CONGRESSO BRASILEIRO DE ORNITOLOGIA
Universidade de Passo Fundo x 04 a 07 de novembro de 2013

DIVERSIDADE FUNCIONAL DE AVES EM ÁREAS COM DINÂMICAS DE
FRAGMENTAÇÃO E NUCLEAÇÃO NA MATA ATLÂNTICA DO SUL DO BRASIL
Jan Karel Felix Mähler Jr.1
Larissa Oliveira Gonçalves1
Luiz dos Anjos2
Sandra Maria Hartz1
Quando comparamos formações vegetais com diferentes características (e.g.
geomorfológicas, ecológicas ou florísticas), para entendermos os mecanismos que levam ao desaparecimento de algumas espécies e benefício de outras, muitas vezes é
necessário considerar níveis de organização relacionados a atributos funcionais de
espécies e populações. Esse trabalho avaliou os efeitos da estrutura da vegetação
em manchas de Floresta Ombrófila Mista (FM) e fragmentos de Floresta Ombrófila
Densa (FD) sobre a diversidade funcional da assembleia de aves. Ambas formações
vegetais estão inseridas na Mata Atlântica no sul do Brasil, porém submetidas a processos de nucleação e fragmentação, respectivamente. O levantamento das aves foi
realizado a partir de pontos de contagem em 32 áreas no nordeste do Rio Grande do
Sul e sul de Santa Catarina, sendo 16 em cada formação florestal. Foram considerados cinco grupos de atributos para categorização das espécies, relacionados ao hábito
migratório, ambientes que ocupam, dieta, estrato que forrageiam e massa corporal.
Oito variáveis ambientais foram avaliadas relacionadas à vegetação no interior das
áreas amostradas para correlação com as aves. O diagrama de ordenação das áreas
amostradas relacionadas com as variáveis ambientais apresentou uma explicação de
66,44% para os dois primeiros eixos. As áreas de FM e FD foram agrupadas quando
relacionadas às variáveis ambientais e, menos fortemente, em relação ao tamanho.
O índice de diversidade funcional gerado não se mostrou significativamente correlacionado com o eixo 1 da PCA (R2= 0.012; F= 0.379; p = 0.543), mas sim com o eixo 2
(R2= 0.130; F= 4.481; p = 0.043), que separa as áreas de Floresta Ombrófila Mista e
Densa. Aves com status migratório apresentaram correlação significativa com pelo
menos um dos eixos, mostrando-se mais fortemente associadas às manchas de FM e
áreas maiores. Espécies que podem habitar tanto áreas florestais quanto áreas abertas tiveram uma associação mais marcante com os fragmentos e manchas de menor
tamanho. Nectarívoros e frugívoros/folívoros tiveram uma associação mais forte com
os fragmentos de FD, enquanto as espécies onívoras foram melhor representadas
1
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nas manchas de FM. Aves de sub-bosque foram significativamente relacionadas aos
fragmentos de FD e áreas de menor tamanho e aves que habitam o dossel estiveram
correlacionadas principalmente às manchas de FM. A ocupação diferenciada dos estratos florestais pelas aves pode estar relacionada ao uso das áreas de FM pelo gado,
o que deixa o sub-bosque da floresta bastante aberto, diferentemente dos fragmentos de FD, que em sua quase totalidade, não são ocupados pelo gado. Conhecer as
respostas da fauna às modificações ambientais impostas pela intervenção humana é
importante para o planejamento de estratégias de manejo e conservação, principalmente quando são avaliados grupos de espécies que desempenham papéis chaves na
recuperação e/ou manutenção de áreas.
Palavras-chave: Floresta Ombrófila Densa. Floresta Ombrófila Mista. contagens
por pontos.
Órgãos financiadores: CNPq e CAPES
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FILOGEOGRAFIA COMPARADA DE TRÊS ESPÉCIES DE AVES ASSOCIADAS À ENCLAVES
DE ÁREAS ABERTAS NA AMAZÔNIA
Antonita Santana1
Péricles Sena do Rêgo2
Alexandre Aleixo3
Camila Ribas4
Marcos Pérsio Dantas Santos2
Os processos de diversificação da avifauna das áreas não-florestais da Amazônia são relevantes para compreensão dos padrões de distribuição e evolução desse
grupo. Esse tipo de vegetação normalmente ocorre em manchas de savanas na periferia da bacia Amazônica ou isoladas por áreas de floresta em vários pontos da região.
Para explicar a conexão histórica entre as grandes regiões de savana da América do
Sul foram propostos três corredores biogeográficos, supostamente ativos durante as
máximas glaciais: 1) ao longo da região andina; 2) através da região central da Amazônia e 3) através da costa atlântica. Esse trabalho teve como objetivo principal testar a existência dos corredores atlântico e central sob uma perspectiva filogeográfica,
com base nas genealogias de três espécies de aves ligadas intimamente à formações
não florestais e savanas amazônicas: Formicivora grisea (Boddaert, 1783), Neopelma pallescens (Lafresnaye, 1853) e Schistochlamys melanopis (Latham, 1790). Os
resultados obtidos para F. grisea mostram uma grande estrututuração populacional,
comparável á táxons florestais de terra-firme e cujas populações são em grande parte
estruturadas em margens opostas dos rios Amazônicos. Em S. melanopis, há indício de uma história mais complexa, pois mesmo existindo duas populações ao norte
do rio Amazonas de haplótipos filogeneticamente mais relacionados às populações
ao sul deste rio, há possibilidade de retenção de polimorfismo ancestral ou mesmo
de fluxo gênico amplo mais antigo, seguido de diferenciação in situ. N. pallescens
possui baixas distâncias genéticas inter-populacionais que parecem está associadas
aos indícios de grandes taxas de fluxo gênico até em tempos bem recentes. Os resultados obtidos neste estudo para duas das três espécies amostradas (F. grisea e S.
melanopis) contrastam com a predição de pouca estruturação filogeográfica derivada
a partir dos cenários de corredores biogeográficos conectando grandes manchas de
savana ao sul e ao norte da Amazônia, durante máximas glaciais. Apesar da grande
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variedade de regimes amostrais e padrões filogeográficos e genético-populacionais
entre estas duas espécies, em nenhum destes casos pode-se verificar padrões consistentes com a existência de populações panmíticas distribuídas em manchas de
cerrado Amazônicas ou em lados opostos de supostos corredores de dispersão conectando grandes áreas de savana da América do Sul. Por outro lado, em N. pallescens
as previsões das duas hipóteses testadas não puderam ser falsificadas, apoiando a
existência dos corredores, inclusive durante a UMG.
Palavras-chave: Filogeografia. Amazônia. Cerrado.
Órgãos financiadores: Capes e CNPQ
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PREVALÊNCIA E INTENSIDADE MÉDIA DE CARRAPATOS (ACARI: IXODIDAE) EM
Chiroxiphia caudata
Luiza Flores Gasparetto1
Gabriela Franzoi Dri1
Fábio Luis Krützmann1
Franchesco Della Flora2
Os tangarás Chiroxiphia caudata apresentam comportamento de lek poligínicos em que machos se reúnem em locais tradicionais para cortejar fêmeas durante
o período reprodutivo. Esses leks podem ser divididos em principais e secundários,
dependendo do número de machos adultos fixos ao território. Devido à complexidade
social dentro da espécie, dividida em classes etárias, pode-se esperar que existam
padrões distintos quanto a prevalência e incidência de parasitas entre os locais de
cortejo e entre os indivíduos que participam ou visitam os leks. Neste estudo, comparamos a prevalência e a incidência de carrapatos da família Ixodidae (Acari) quanto
ao tipo de lek, sexo e idade de tangarás no extremo sul da floresta atlântica. A área
localiza-se no município de Santa Maria (29º37’S, 53º54’W), RS, Brasil. A vegetação é
formada por remanescente de mata primária e secundária. Os locais de amostragem
estavam a 350 metros entre si, sendo o lek com mais machos adultos considerado o
principal, e o lek menor, secundário. As aves foram capturadas em redes de neblina
entre março e junho de 2013. O esforço amostral foi de 1454 horas/rede. Os ectoparasitas coletados foram armazenados em etanol 100%. Foram amostrados 27 indivíduos, sendo cinco fêmeas e 22 machos de diferentes idades: nove adultos, quatro
subadultos e nove jovens; dos quais 12 apresentaram parasitismo por carrapatos: lek
principal – fêmeas (2), machos adultos (2), machos sub-adultos (1), machos jovens (4);
lek secundário – fêmeas (1), machos adultos (2). Leks principais apresentaram maior
prevalência que leks secundários, 56% e 18%, respectivamente. Já fêmeas apresentaram prevalência de 60% quando comparado aos machos com 41%. Em relação às
categorias de idade, os machos adultos e jovens possuíram mesma prevalência, 44%,
mas foram maiores que os machos subadultos, 25%. Da mesma forma, o lek principal apresentou incidência média maior (5,11) que o lek secundário (2,0). Quanto ao
sexo, as fêmeas tiveram maior incidência frente aos machos, 5,8 e 2,55, respectivamente. A incidência de carrapatos seguiu um gradiente dentro das categorias etárias
nos machos, sendo maior nos jovens (4,25), e menor nos subadultos (2,0) e adultos
(1,0). Nossos dados apresentam uma grande prevalência sobre leks principais devi-
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do à maior concentração de indivíduos, principalmente quanto aos machos jovens.
As fêmeas tiveram grande incidência e amplitude de carrapatos (0-17), diferentemente da pequena incidência e amplitude (0-1) dos machos adultos. Essas diferenças
dos machos adultos em relação aos machos jovens e fêmeas podem estar relacionadas
aos seus comportamentos sociais. Fêmeas e machos jovens são mais nômades que
machos adultos e subadultos e desse modo aumentariam a probabilidade de adquirir
parasitas de diversos locais da floresta. Além disso, fêmeas e indivíduos jovens são
mais propensos a serem infestados a partir do ninho, além do fato de que em piprídeos os machos não participam da construção do ninho e do cuidado parental dos
filhotes, reduzindo a possibilidade de prevalência e incidência conforme se tornam
adultos.
Palavras-chave: Lek. Parasitismo. Pipridae.
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MONITORAMENTO DA AVIFAUNA NO AEROPORTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SP
Ana Carla Medeiros Morato de Aquino1
Wesley Rodrigues Silva2
O objetivo principal deste trabalho foi registrar a composição, abundância e
comportamento da avifauna no sítio aeroportuário de São José do Rio Preto-SP, bem
como detectar prováveis fatores de atração da avifauna, com a finalidade de diagnosticar possíveis riscos às atividades fins do aeródromo. Foram utilizadas duas metodologias denominadas censo de pista (CP) e censo de cabeceira (CC). Ambas foram
realizadas uma vez por mês (set/10 a ago/11). Nos CP as aves foram registradas em
caminhadas no entorno da pista principal. Nos CC, o levantamento foi realizado por
um observador postado no final da pista e o registro de espécies foi feito a cada 5
minutos. No total foram registradas 60 espécies de aves, sendo o começo da manhã e
o final da tarde os períodos com maior registro faunístico. No CP obteve-se cerca de
14 mil contatos. A espécie mais avistada foi a pomba-de-bando (Zenaida auriculata)
com 5525 contatos, seguida pelo quero-quero (Vanellus chilensis) e pombão (Patagioenas picazuro) com 2322 e 1136 avistamentos, respectivamente. Zenaida auriculata
também foi a ave com o maior número de cruzamentos, em voo, da pista principal
(4290 contatos), seguida pela andorinha-pequena-de-casa (Pygochelidon cyanoleuca)
com 802 contatos e Aratinga leucophthalma (periquitão-maracanã) com 590 contatos. No CC as espécies registradas com mais contatos foram V. chilensis e Z. auriculata (cabeceira 07) e Athene cunicularia e Z. auriculata (cabeceira 25). A cabeceira
25 apresentou 3,5 vezes mais contatos que a 07, provavelmente por haver ao lado
uma área externa ao aeroporto com gramíneas, arbustos e árvores altas, propiciando
assim um variado habitat para repouso, forrageamento e nidificação das aves. Todas
as aves registradas no sítio aeroportuário podem ser passíveis de colisão com aeronaves, porém algumas apresentam maior risco de colisão devido às suas características
comportamentais, como p.ex., se deslocarem em bando no final da tarde (Z. auriculata, A. leucophtalma, Egretta thula) ou serem atraídas durante o corte do gramado à
procura de invertebrados (V. chilensis, Crotophaga ani, Guira guira). Os resultados
obtidos durante estes censos poderão ser usados para sugerir medidas de manejo
que venham a diminuir os riscos de colisões das aves que efetivamente habitam o
sítio aeroportuário, como p.ex., o manejo adequado do gramado para evitar a nidificação e forrageamento de corujas-buraqueiras e quero-queros, e/ou o uso de técnicas
de afugentamento específicas para estas espécies. Porém, as aves que apenas cru-
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zam o sítio aeroportuário em diferentes horários e locais são mais difíceis de serem
manejadas devido a sua imprevisibilidade, exigindo, portanto, estudos de longo prazo e numa escala espacial maior para se obter soluções eficientes.
Palavras-chave: Avifauna. Aeroporto. Monitoramento.
Orgãos finaciadores: DAESP
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AMPLIAÇÃO DO LIMITE DE DISTRIBUIÇÃO MERIDIONAL DE Ilicura militaris NO
BRASIL
João Paulo Gava Just3
Jonas Rafael Rodrigues Rosoni
Rafael Spilere Romagna
Ivan Réus Viana
Jairo José Zocche
Pertencente a família Pipridae, o emblemático Ilicura militaris (tangarazinho)
é uma ave endêmica do Brasil que habita a Mata Atlântica, do sul da Bahia até Santa Catarina. O limite sul de distribuição da espécie é tida como o Parque Estadual
da Serra do Tabuleiro, no nordeste do estado de Santa Catarina. Este trabalho tem
como objetivo relatar a ampliação do limite de distribuição meridional da espécie.
No dia 25 de junho de 2013, durante os trabalhos de amostragem da avifauna da
Reserva Biológica Estadual do Aguaí, no município de Nova Veneza, extremo sul de
Santa Catarina, uma fêmea desta espécie foi capturada em rede de neblina. Foram
obtidos seus dados morfométricos e biológicos, foi fotografada, marcada com uma
anilha padrão CEMAVE - C91026 (Autorização de Anilhamento n. 3558/1 e Autorização Ambiental – FATMA AuA n. 018/2012) e liberada. Esta captura representa
o novo limite meridional e o amplia em aproximadamente 120 km a distribuição da
espécie. Este registro na ReBio do Aguai sugere que a espécie esteja utilizando as
encostas da Serra Geral Catarinense, a qual representa uma das áreas melhor conservadas da Mata Atlântica no sul de Santa Catarina. Este estado de conservação
está relacionado a dificuldade de acesso à mecanização agrícola, permitindo assim a
ocorrência de formações vegetais que abrigam espécies com elevado grau de exigência ambiental. Funciona ainda como corredor ecológico para as espécies que habitam
a região da Serra do Mar e da Serra Geral. Muito provavelmente I. militaris ocorra
em áreas mais ao sul do que a que foi aqui apresentada. Pelo fato de os estudos sobre
a avifauna sul catarinense ainda serem incipientes, se faz necessário intensificá-los
além de serem ampliadas as áreas de amostragem.
Palavras-chave: Reserva Biológica Estadual do Aguai. Serra Geral. avifauna.
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REGISTRO DE MORTALIDADE DE AVES MARINHAS EM UM TRECHO DO LITORAL SUL
CATARINENSE
Rafael Spilere Romagna1
João Paulo Gava Just1
Jonas Rafael Rodrigues Rosoni1
Jairo José Zocche1
A avifauna marinha de Santa Catarina começou a ser estudada há pouco tempo
e consequentemente ainda carece de muitas informações. Estas informações são especialmente escassas no que diz respeito a mortalidade deste grupo. Sabendo disto,
este resumo tem por finalidade fornecer dados para o conhecimento das aves marinhas que são encontradas mortas nas praias do sul do Estado. Os registros foram
obtidos mensalmente de fevereiro a junho de 2013, na faixa de praia do município de
Balneário Rincão (28º49’ S e 49º13’ O), por meio de caminhamento em um transecto
de 15 km. Todas as aves encontradas mortas tiveram sua localização georeferenciada, foram fotografadas, tiveram dados biométricos (tamanho total do corpo, envergadura, comprimento do tarso e cúlmem exposto) tomados. De cada espécie registrada
que se encontrava em bom estado de conservação, foram coletados um ou dois indivíduo para tombamento em coleção científica (Licença SISBIO n. 36971-1). Das cinco
campanhas realizadas, foram registradas ocorrências apenas nos meses de março e
junho, com destaque para o último com 92%. Foram encontrados 68 indivíduos pertecentes a cinco espécies: Spheniscus magellanicus (n = 60) Calonectris borealis (n =
5), Puffinus puffinus (n = 1), Procellaria aequinoctialis (n = 1) e Larus dominicanus
(n=1). A espécie P. aequinoctialis está inserida na categoria “vulnerável” da IUCN. O
elevado número de mortes associadas ao outono sugere que na latitude estudada, as
condições climáticas (ventos fortes, queda de temperatura e tempestades) assumam
uma parcela significativa nas causas de mortalidade das espécies de aves oceânicas,
como os Procellariformes aqui registrados. No que diz respeito a S. magellanicus, a
inexperiência dos jovens pode ser a maior causa de mortalidade, pois ao se perderem
em correntes marítimas acabam se separando das colônias e não se alimentam chegando debilitados e ou mortos em nosso litoral.
Palavras-chave: Faixa litorânea. aves pelágicas. Procellariformes.
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DIVERSIDADE E ABUNDÂNCIA DE AVES AO LONGO DO CICLO ANUAL DO ARROZ
IRRIGADO NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ - SC
Guilherme de Melo Becher1
Fazendas de arroz são áreas úmidas que estão sendo modificadas, drenadas ou
criadas para aumentar a safra agrícola. Esse cultivo requer um volume expressivo
de água para irrigação e o emprego sistemático de adubos, inseticidas e herbicidas,
que impactam substancialmente os ecossistemas naturais. O ciclo do plantio origina
uma sazonalidade com uma estrutura e dinâmica previsíveis ocasionando o declínio
de algumas espécies de aves em contraponto com os benefícios disponibilizados a
outras, relacionados com as diferentes fases hidrológicas e com o período pós-cultivo.
Santa Catarina detém um dos maiores índices de produtividade por hectare e é o
segundo maior produtor de arroz irrigado do Brasil, ficando atrás somente do Rio
Grande do Sul. O objetivo deste trabalho foi determinar a abundância e a diversidade de aves em três localidades que cultivam arroz e utilizam fertilizantes sintéticos
e agrotóxicos no município de Itajaí. O estudo foi realizado entre os meses de janeiro
de 2012 à dezembro de 2012, mensalmente, a partir das 6h às 10h, em três áreas de
plantio de arroz no Baixo Vale do Itajaí (Localidade I: 26056´26” S - 48041´57” W;
Localidade II: 26057´58”S - 48045´59” W; Localidade III: 26058´12”S - 48047´34” W).
Foram realizados censos fazendo um transecto de 1 hora nas três localidades, e de
acordo com o relevo da área, e foram contados todas as aves observadas por registro
visual e auditivo, procurando cobrir toda a área de lavoura. As aves foram visualizadas a partir de binóculo (8x42) e posteriormente identificadas com auxílio de um
guia de campo específico, e a sistemática de acordo com CBRO (Comitê Brasileiro de
Registros Ornitológicos). Foram registradas todas as aves pousadas nas lavouras,
taipas e vegetação circundante. A partir dos valores de abundância das áreas obtidos
em função dos meses, foram calculados os índices de diversidade de Shannon (H’) e
Equitabilidade de Pielou (J’). A ANOVA foi utilizada para comparar a abundância
de aves entre as áreas amostradas. Foram registrados 15.986 espécimes pertencentes à 82 espécies, distribuídas em 32 famílias. As cinco espécies mais abundantes
foram Sicalis flaveola (27,46%), Sturnella superciliaris (17,35%), Vanellus chilensis
(14,3%), Plegadis chihi (4,46%) e Chrysomus ruficapillus (2,98%). Apesar das oscilações acentuadas entre as áreas e meses de amostragens o índices de Shannon não
apresentou diferenças significativas entre as localidades (H’ = 1,75; H’ = 1,5715; H’ =
1,946) I, II e III respectivamente. Assim como diversidade o índice de equitabilidade
não apresentou diferenças significativas entre as áreas de amostragens (J= 0,8933;
J=0,8022; J=0,9934) I, II e III respectivamente. Para a abundância entre as áreas ao
1
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longo do ano, aplicando ANOVA, não foi obtida diferença significativa (F= 0,182251
e P= 0,833535). Os agrossistemas orizícolas suportam relativa riqueza de aves que
se beneficiam destes ambientes por encontrarem alimentação, local de repouso e
também como importantes sítios de reprodução. Dados a partir de monitoramentos
contínuos nesses ambientes podem se tornar ferramentas valiosas na compreensão
das interações entre as espécies, conservando sua biodiversidade.
Palavras-chave: rizicultura. aves. interações.
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A INFLUÊNCIA DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NA BIOLOGIA REPRODUTIVA DO
PAPAGAIO-DE-CARA-ROXA (Amazona brasiliensis)
Elenise Angelotti Bastos Sipinski1
Maria Cecília Abbud1
Emygdio Leite de Araujo Monteiro Filho2
O papagaio-de-cara-roxa (Amazona brasiliensis) é uma espécie ameaçada de
extinção, a qual ocorre entre o litoral sul o Estado de São Paulo até o litoral norte
do Estado de Santa Catarina. Em 1998, o Projeto de Conservação do Papagaio-de-cara-roxa iniciou o monitoramento reprodutivo da espécie nas ilhas Rasa, Gamelas
e Grande, litoral do Paraná. Dessa forma, foram analisados os dados de monitoramento dos períodos reprodutivos de 1999 a 2012. Foram estabelecidas por período
reprodutivo, as taxas de ocupação, de postura por ninhos ocupados, de eclosão, de
sucesso dos filhotes e após 2003, as taxas de perda até a postura, eclosão e sucesso,
além das médias com desvio padrão. Através da Correlação de Pearson foram testadas as possibilidades das variações nas taxas estarem relacionadas à temperatura, precipitação e umidade obtidas através do SIMEPAR. Para as análises, foram
avaliados 919 ninhos. A taxa de ocupação variou entre 40,6% e 90,3%, aumentando
gradativamente com o passar dos anos e sendo sua média de 63,5% (DP ±16,44). A
taxa de postura mostrou valores variando entre 85,8% e 100%, sendo a média de
91,7% (DP ± 4,77). Para a taxa de eclosão, a variação nas porcentagens foi de 58% a
84,7%, sendo a maioria dos anos próxima a média de 72,2 % (DP± 7,62). Os valores
das taxas de sucesso apresentaram grande variação de um ano para o outro, sendo
de 20% a 89,3%, com uma média de 58,9% (DP ±20,9). Com relação às perdas, a
taxa de ninhos ocupados que não ocorreram postura variou entre 2 e 14,1%, com a
média de 8,2% (DP± 4,69), a taxa de ovos colocados que não eclodiram foi entre 15,3
e 35,4%, sendo a média de 23,6% (DP± 6,59) e a taxa de ninhos com filhotes que não
obtiveram sucesso foi entre 8,3 e 31,1, sendo a média de 20,5% (DP± 10,26), mostrando que a fase de incubação apresentou maior vulnerabilidade. Houve correlação
positiva da taxa de sucesso com umidade no verão (0,757; p<0,05) e da taxa de perda
na postura com temperatura na primavera (0,778; p<0,05). Para os resultados das
taxas de perda, obteve-se que o período de maior insucesso nos ninhos é a fase de
incubação dos ovos, isso pode ser causado por predação, abandono dos ninhos pelos
pais, ou morte do embrião, não sendo os fatores climáticos motivos dessas perdas,
e sendo passíveis de estratégias de manejo. Porém, outras fases da reprodução do
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papagaio-de-cara-roxa foram afetadas pelas alterações do tempo, pois o aumento da
temperatura proporcionou um aumento no número de casais que não realizaram
postura e a diminuição da umidade mostrou redução no sucesso reprodutivo. Considerando as correlações encontradas, as previsões feitas em relação às mudanças
climáticas para os próximos anos tornam-se preocupantes, podendo comprometer a
reprodução e consequentemente a manutenção da população na natureza.
Palavras chaves: monitoramento de ninhos. psitacídeos. aves.
Orgãos finaciadores: Loro Parque; Fundação Grupo Boticário, Funbio
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CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS POLIMÉRICOS INGERIDOS PELO
BOBO-PEQUENO (Puffinus puffinus) NO LITORAL NORTE E MÉDIO LESTE DO
RIO GRANDE DO SUL, BRASIL
Thamara Salvagni1
Martin Sucunza Perez1
Daiane Tomacheski2
Ruth Marlene Campomanes Santana2
Maurício Tavares3
A descarga de lixo no ambiente marinho pode ocorrer de forma acidental ou
por atividades humanas diretas (e.g. pesca, resíduos oriundos de embarcações e/ou
do continente). Estes resíduos, que anteriormente eram compostos em maior quantidade por materiais orgânicos de rápida decomposição, agora são, em sua maioria,
resíduos inorgânicos com longa durabilidade e que podem ser carreados por centenas
de quilômetros, chegando aos pontos mais remotos dos oceanos. As aves marinhas
migratórias podem fornecer importantes informações a respeito da qualidade ambiental de diferentes regiões ao longo de suas rotas de deslocamento. Dentre essas
espécies, o bobo-pequeno (Puffinus puffinus) apresenta alta frequência na ingestão
de resíduos antrópicos. Alguns estudos realizados no litoral brasileiro classificaram
os itens encontrados no trato gastrointestinal de indivíduos de P. puffinus levando
em consideração apenas as características mecânicas e a coloração dos resíduos. Nesse sentido, este trabalho objetiva identificar e caracterizar os materiais poliméricos
encontrados no trato gastrointestinal de indivíduos de bobo-pequeno, através de ensaios físicos, mecânicos e químicos, classificando-os em PET (polietileno tereftalato),
PEAD (polietileno de alta densidade), PVC (policloreto de vinila), PEBD (polietileno
de baixa densidade), PP (polipropileno), PS (poliestireno) e outros. Foram coletados
52 espécimes de P. puffinus, encontrados mortos durante monitoramentos de praia
realizados de 2009 a 2011, entre as localidades de Torres (29°20’ S 049°43’W) e o Farol
de Mostardas, no município de Tavares (31º14’ S 050º54’ W). Foram encontrados resíduos sólidos em 26 dos 52 tratos analisados, totalizando 135 fragmentos considerados poliméricos, na sua maioria pequenos (< 10 mm), variando de pedaços de filmes
a fragmentos rígidos. Devido ao tamanho e à quantidade das amostras, optou-se pela
identificação dos materiais através da densidade, utilizando a resposta ao fogo e a
solubilidade como técnicas complementares. Os fragmentos foram identificados individualmente, sendo aferida a massa antes da imersão em uma sequência de soluções
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alcoólicas e salinas de diferentes densidades. De acordo com as técnicas utilizadas,
foi possível identificar 99,6% dos resíduos poliméricos. Os resultados demostraram
que o PEAD representou 38,6% dos resíduos encontrados, seguido de PP, PEBD e
elastômero vulcanizado (identificado por seu comportamento borrachoso) com, respectivamente 37,0%, 13,6% e 10,4%. Na categoria “não identificados”, que representou aproximadamente 0,4% das amostras, estão materiais que exigem métodos mais
avançados para identificação, como análise por infravermelho ou calorimetria exploratória diferencial. Os resíduos poliméricos encontrados são compostos por materiais
de difícil digestão e que apresentam alto tempo de decomposição, podendo permanecer por um longo período no trato gastrointestinal das aves. Esse acúmulo pode causar uma redução no volume funcional do aparelho digestório e levar a uma perda de
reservas energéticas importantes para os processos de migração e nidificação. O alto
consumo de materiais de origem antrópica reflete a atual degradação dos oceanos e
traz preocupações a respeito da conservação desta espécie migratória.
Palavras-chave: Procellariiformes. poluição marinha. polímeros.
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RECUPERAÇÃO DE AVES COSTEIRAS E MARINHAS ANILHADAS ENCONTRADAS NO
LITORAL NORTE E MÉDIO LESTE DO RIO GRANDE DO SUL, BRASIL
Thamara Salvagni1
Martin Sucunza Perez1
Priscila Moraes da Silva1
Giuliano Muller Brusco2
Camila Thiesen Rigon3
Maurício Tavares4
O estado do Rio Grande do Sul (RS), apesar de corresponder a apenas 3,3% do
território brasileiro, apresenta 661 espécies de aves, o que representa 36,1% da avifauna brasileira, que é composta por animais endêmicos, residentes, visitantes e vagantes. Dentre as duas últimas categorias, destacam-se as aves costeiras e marinhas
que, para o RS, englobam aproximadamente 15% do total de espécies. Sabe-se que o
litoral gaúcho é um importante sítio de parada, forrageio e invernagem para diversas
espécies migratórias, e isto se deve em grande parte à sua posição geográfica. Localizado na área da Zona de Convergência Subtropical, sofre influência de duas correntes
marinhas importantes, a do Brasil e a das Malvinas. Por estar em uma das regiões
mais energéticas do planeta, que apresenta alta produtividade biológica na zona costeira, populações de aves que nidificam em diversas partes do globo encontram no sul
do Brasil os recursos ecológicos indispensáveis para sua sobrevivência e acondicionamento físico entre as etapas de seus ciclos migratórios. Apesar da grande quantidade
de estudos sobre migrações de aves, alguns padrões migratórios ainda não são bem
conhecidos, e o anilhamento é um dos métodos mais eficazes para se estudar as informações sobre a dispersão deste grupo. O presente trabalho apresenta dados sobre
indivíduos anilhados recuperados no litoral norte e médio leste do Rio Grande do Sul,
entre os anos de 2009 e 2012. O Centro de Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (CECLIMAR/IB/UFRGS) realiza monitoramentos semanais de praia no litoral norte e médio leste do Estado, além
de contar com um Setor de Reabilitação, que recebe animais encontrados na costa
durante o ano todo. No período supracitado, foram recuperados 13 indivíduos anilhados, de seis espécies diferentes, pertencentes às Ordens Charadriiformes, Procellariiformes e Sphenisciformes. As espécies mais frequentes foram Spheniscus magellanicus, com seis indivíduos (quatro anilhados no Brasil e dois na Argentina), e Sterna
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hirundo, cujos quatro espécimes foram anilhados na costa leste dos Estados Unidos.
Puffinus puffinus apresentou duas recuperações, sendo uma ave anilhada na Escócia
e outra no País de Gales. As demais espécies registradas, Thalassarche melanophris,
Calidris alba e Rynchops niger, apresentaram apenas um indivíduo anilhado cada,
respectivamente, na Antártica, Estados Unidos e Brasil. Destacamos o registro de
T. melanophris por se tratar da segunda recuperação de um espécime anilhado na
Bird Island, Antártica. Os registros apresentados reforçam a grande importância do
litoral gaúcho para a avaliação dos padrões migratórios e das características biológicas de espécies oriundas de ambos os hemisférios, bem como para a conservação das
espécies ameaçadas de extinção.
Palavras-chave: Thalassarche melanophris. Bird Island. migração.
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INTERAÇÃO DA AVIFAUNA COM FRAGMENTOS FLORESTAIS NO CAMPUS DA
UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL, RS, BRASIL
Edna Lais Bertin1
Luciana Scur1
Cristiano Dalla Rosa2
A perda e a fragmentação de habitats são as principais ameaças para as aves
brasileiras, por isso a vegetação nas zonas urbanas pode ser um importante ambiente utilizado para promover abrigo, descanso, nidificação e alimentação destes vertebrados. Em todo o Brasil as universidades possuem, em geral, uma importante porção de área de mata, por vezes fragmentada, porém aproveitada como refúgio ou até
como habitat pelas aves. Este estudo teve como objetivo relacionar a interação que
ocorre entre avifauna e fragmentos florestais no campus da Universidade de Caxias
do Sul, através de levantamento de espécies de aves, caracterização de seu habitat
a partir da composição florística das áreas estudadas e sua distribuição nos níveis
de estratificação vertical da vegetação. De outubro de 2011 a setembro de 2012, utilizando o método por pontos de escuta, foram observadas 65 espécies de aves, tendo
os insetívoros (38,40%) e os onívoros (32,30%), como grupos de maior representação.
Para a composição florística, foram identificadas 56 de espécies arbóreas, sendo a
família Myrtaceae a mais representativa (oito espécies). Na interação, três estratos
verticais foram considerados: Sub-dossel, Estrato Médio e Sub-bosque, sendo que o
mais utilizado pela avifauna foi o Sub-dossel (49,23%), totalizando 32 espécies de
aves nesse estrato onde o grupo dos insetívoros foi o mais expressivo (12 espécies).
Este é um grupo de grande sensibilidade à fragmentação de matas, portanto o campus da universidade é um local importante para refúgio e alimentação de algumas
espécies de aves. A composição e a estruturação da mata e suas espécies são fatores
que determinam a existência ou não de espécies de aves. Estudos referentes a interações de vegetação e avifauna foram encontrados principalmente ligados a hábitos
alimentares das aves, dificilmente focados na utilização dos estratos da mata, o que
dificultou a realização de comparações entre trabalhos.
Palavras-chave: estratificação vertical. fragmentação. aves.
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PRIMEIRO REGISTRO DE MELANISMO EM Ammodramus humeralis (BOSC, 1729)
Maurício Bettio1
Cristian Marcelo Joenck2
Padrões diferenciados de coloração na plumagem de aves não são raros, embora careçam de documentação para algumas espécies em vida livre. Melaninas e carotenóides são os pigmentos principais na determinação da coloração da plumagem
em aves. Melanismo em aves resulta numa coloração escura ou negra na plumagem
em virtude da mutação do gene recessivo autossômico MCR1, gerando excessiva deposição de melanina. Contrariando citações para casos de leucismo, indivíduos que
apresentam padrão melânico tendem ser favorecidos sob certas condições ecológicas
de seleção natural, pois supostamente são menos conspícuos no ambiente. Durante
execução do diagnóstico da comunidade de aves em área prospectada à instalação
de uma usina produtora de energia eólica na localidade de Varzinha, às margens da
lagoa do Casamento, em Viamão (RS), documentamos em maio de 2011 um indivíduo
de Ammodramus humeralis com plumagem melânica. As partes nuas eram: mandíbula superior cinza escura a preta e mandíbula inferior cinza clara com rictos amarelo pálidos; íris marrom escura e anel periocular negro; patas rosa claro a pálidas.
Plumagem predominante negra, com estrias largas de cor castanho claro no dorso
inferior; supracaudais pretas. Rêmiges primárias (10, 9, 8 e 7) escuras com vexilos
externos pretos e restante das rêmiges, incluindo secundárias, marrom escuro com
vexilos externos claros. Há exceção das três antepenúltimas penas de cobertura das
rêmiges, marrom claras, o restante das penas era preto. O encontro mantinha coloração padrão amarelo pálida, enquanto as curtas faixas superciliares e loro, amarelos, eram ausentes. O mento levemente mais claro que a cabeça, contrastava com
o alto do peito marrom claro com estrias escuras. Peito anterior e flancos pretos,
contrastando com a barriga e crisso, brancas. Penas subcaudais escuras e brancas e
rêmiges pretas. A presença de ricto, peito estriado, escamas das patas lisas, macias e
sem calosidades, denotam tratar-se de um indivíduo jovem. A. humeralis é uma ave
endêmica da América do Sul que vive em áreas campestres abertas e no RS é encontrada nos campos sob domínio do bioma Mata Atlântica e Pampa. O melanismo aqui
descrito parece estar associado ao incremento da eumelanina, que resulta numa plumagem de aparência negra, sendo relatado como mais frequente que feomelanismo,
onde a plumagem tem aparência castanha amarronzada. Estudos com aves relatando efeitos do melanismo ao seu portador indicam uma relação negativa para seleção
sexual em machos melânicos e propensão a perseguição intraespecífica, resultando
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invariavelmente, numa menor expectativa de vida. Para a família Emberizidae casos de plumagens com coloração excepcional são mais frequentes para indivíduos
leucísticos, no entanto, para A. humeralis não encontramos qualquer relato ou documentação. Portanto, o caso de melanismo apresentado, a priori, é o primeiro registro
documentado para esta espécie. Futuras análises cromossômicas e genéticas poderão
ser executadas com o aproveitamento de material proveniente deste indivíduo (tecido e sangue) que foi coletado e tombado no acervo científico do Museu de Ciências e
Tecnologia da PUC-RS.
Palavras-chave: Emberizidae. Bioma Pampa. Rio Grande do Sul.
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FIDELIDADE DE Macronectes giganteus AO GRUPO REPRODUTIVO NA ILHA
ELEFANTE, ANTÁRTICA
Júlia Victória Grohmann Finger1,2
Gabriel Vieira Vier2
Fernanda Caminha Leal Vall2
Maria Virginia Petry2
O petrel-gigante-do-sul (Macronectes giganteus) pertencente à família Procellariidae, nidifica durante o verão austral em diversas regiões do hemisfério sul, principalmente nas ilhas antárticas localizadas abaixo do paralelo 61º. São indivíduos
de vida longa e só atingem a maturidade sexual aos seis ou sete anos de idade. A
formação de colônias reprodutivas é uma característica da espécie, sendo que estas
se subdividem em grupos reprodutivos (GR), podendo variar na sua dinâmica dependendo do relevo local e da idade dos indivíduos. O agrupamento pode, por um lado,
aumentar a competição pelo melhor espaço ou pelo material para a construção de
ninhos, bem como a transmissão de parasitas, mas por outro, pode reduzir o risco
de predação. A fidelidade ao GR é possivelmente influenciada pelo sucesso reprodutivo desta espécie no período reprodutivo anterior e pode conferir vantagens ao
fitness dos indivíduos. Assim, este trabalho tem como objetivo avaliar a fidelidade
de indivíduos de M. giganteus aos seus grupos reprodutivos em Stinker Point, na
Ilha Elefante. Foi realizado anilhamento no maior número possível de indivíduos
durante o período de incubação dos ovos, nos meses de outubro a março, durante os
anos de 2009 a 2013. Foram realizadas releituras das anilhas nos anos consecutivos
ao anilhamento e registrados os GR onde os indivíduos eram recapturados. Existem duas colônias de reprodução de M. giganteus que nidificam em Stinker Point,
equidistantes aproximadamente 1.200 metros subdivididas em 10 GR diferentes. Os
agrupamentos eram considerados distintos quando apresentavam uma distância de
ao menos 50 metros entre si. A colônia A apresenta nove GR e a B somente um. Sessenta e oito indivíduos foram recapturados entre os anos de 2009 a 2013, sendo que
destes, 46 (67,6%) foram fiéis aos seus GR. Dentre estes indivíduos, sete (10,3%) foram recuperados nas imediações do agrupamento. Todos os 46 espécimes em questão
foram anilhados quando adultos. O número de indivíduos que trocou de GR chegou a
16 (23,5%), sendo que ainda outros seis (8,8%) foram recuperados em lugares distantes do seu local de anilhamento. Destes seis, um foi anilhado quando ninhego e cinco
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quando juvenis. A maioria dos indivíduos foi recapturada na estação reprodutiva do
ano seguinte ao anilhamento. A grande quantidade de indivíduos adultos fiéis ao
GR indica que o sítio de nidificação pode ter colaborado para o sucesso reprodutivo
dos mesmos, de modo que não houve necessidade de procura por outro local para a
reprodução. Conclui-se que a grande maioria dos indivíduos de petrel-gigante-do-sul
que nidifica na Ilha Elefante são fiéis aos seus grupos reprodutivos. Entretanto, são
necessários estudos a longo prazo para verificar se a fidelidade ao GR é influenciada
pelo sucesso reprodutivo.
Palavras-chave: anilhamento. procelariiformes. nidificação.

217

XX CONGRESSO BRASILEIRO DE ORNITOLOGIA
Universidade de Passo Fundo x 04 a 07 de novembro de 2013

FRUGIVORIA E DISPERSÃO DE Vitex cymosa POR AVES
Natália Aguiar Paludetto1,3
Iêda Maria Novaes Ilha1
Maristela Benites da Silva2
Rudi Ricardo Laps1
A zoocoria representa uma estratégia adaptativa para atrair animais que possibilitam a dispersão das sementes, processo pelo qual as sementes são removidas
das proximidades da planta-mãe para locais mais propensos à sobrevivência, onde
a predação e a competição são mais baixas. O tarumã (Vitex cymosa) é uma espécie
muito abundante nas fitofisionomias do Pantanal com predominância de arbóreas e
possui dispersão zoocórica, frutificando em dezembro. Dessa forma, o objetivo desse estudo foi descrever os frugívoros e possíveis dispersores de sementes, além de
avaliar o efeito do consumo de frutos por aves na germinação de sementes de Vitex
cymosa. O estudo foi realizado na mata ciliar do rio Miranda e capões adjacentes no
Pantanal, Corumbá-MS. A observação do consumo de frutos foi realizada através
de observações focais de 4 horas em cada indivíduo de tarumã, compreendendo os
horários a partir do nascer ao pôr-do-sol de modo que os períodos fossem igualmente amostrados, totalizando 48 horas. Para avaliar o efeito do consumo sobre a germinação, 35 sementes provenientes de fezes de aves coletadas na mata (cracídeos)
foram selecionadas aleatoriamente e colocadas para germinar em bandejas com solo
retirado do local de origem. Como controle, repetimos o experimento com a mesma
quantidade de frutos intactos e despolpados, avaliando-se assim se diferenças na
taxa de germinação dos frutos provenientes de fezes não são apenas causados pela
retirada da polpa e exposição da semente. Foram registradas 112 visitas de 13 espécies de aves, sendo elas Ortalis canicollis responsável por 33,9% das visitas, Procacicus solitarius por 13,4%, Ramphocelus carbo e Cyanocorax cyanomelas ambas por
12,5%, Aburria cumanensis por 9,8%, Saltator coerulescens e Pteroglossus castanotis
ambas por 3,6%, Gnorimopsar chopi, Icterus cayanensis e Icterus croconotus cada
uma por 2,7%, e, Crax fasciolata, Psarocolius decumanus e Primolius auricollis cada
uma por 0,9%. Dentre essas espécies, os cracídeos (O. canicollis, A. cumanensis e C.
fasciolata) engoliram os frutos inteiros. O único psittacídeo (P. auricollis) predou as
sementes, inviabilizando-as, e os demais, icterídeos, traupídeos, e corvídeo, comeram
pedaços dos frutos e descartaram a semente abaixo da planta-mãe. Quanto à germi-
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nação das sementes, 34,3% dos frutos intactos germinaram, enquanto sementes sem
polpa tiveram 65,7% de germinação e sementes provenientes de fezes tiveram 57,1%
de germinação. Assim, o consumo de frutos pelos cracídeos beneficia a germinação
das sementes de Vitex cymosa quando comparado a frutos não consumidos. Esse benefício pode ser devido à remoção da polpa durante a digestão e exposição da semente ao ambiente. Por frutificar durante o início das chuvas na região, enquanto poucas
espécies estão frutificando e ser muito consumido por aves estritamente frugívoras
como os cracídeos, o tarumã é um recurso importante para essas espécies de aves,
da mesma forma que essas beneficiam-no através da dispersão, levando as sementes
para novos locais e facilitando sua germinação.
Palavras-chave: zoocoria. tarumã. Pantanal.
Órgãos financiadores: INAU/CNPq, CAPES, PPGEC-UFMS.

219

XX CONGRESSO BRASILEIRO DE ORNITOLOGIA
Universidade de Passo Fundo x 04 a 07 de novembro de 2013

INFLUÊNCIA DA SAZONALIDADE E DO FLUXO DE INUNDAÇÃO NA OCORRÊNCIA
E DISTRIBUIÇÃO DE AVES EM CAMPOS ALAGÁVEIS PANTANAL DE
MATO GROSSO DO SUL
Iêda Maria Novaes Ilha1,4
Maristela Benites da Silva2
Natália Aguiar Paludetto1
Valquíria Cabral Araújo Benites3
Mayra Lopes Nogueira3
Embora existam diversos estudos isolados sobre a avifauna do pantanal, poucos associam variações sazonais e ciclos de inundação anual e plurianuais. Nosso objetivo foi avaliar a diversidade e padrões de ocorrência de aves em campos alagáveis
e áreas associadas no Pantanal de Mato Grosso do Sul, em área de influência do rio
Miranda, suas modificações em função do grau de inundação e da oferta de recurso
ao longo de dois anos. Nas áreas de estudo ocorrem campos limpos e com vegetação
arbustiva, capões de mata, além de paratudais e canjiqueiras, com predomínio de
Tabebuia aurea e Byrsonima orbignyana, respectivamente, com grande diversidade
de gramíneas. A metodologia inclui censos por transectos, captura com redes de neblina e organização dos dados em período de seca, chuvoso, cheia e vazante. Foram
registrados 5215 indivíduos (2250 não-passeriformes e 2965 passeriformes), subdivididos em 217 espécies (106 não-passeriformes e 111 passeriformes). O ano de 2011 foi
marcado por cheia intensa, enquanto que em 2012 não houve cheia, permitindo perceber grande diferença na diversidade das aves. Na cheia de 2011, as aves sofreram
decréscimo em ocorrência, quando a lâmina d’água nos campos chegou a 1,8 metros.
Com o solo inundado, aves que costumam caminhar no solo, como das famílias Tinamidae, Columbidae, Ardeidae e Ciconiidae desapareceram quase completamente,
voltando a aparecer na vazante, quando o solo encharcado exibe grande quantidade
de invertebrados, em especial, Dendrocygna autumnalis, Cairina moschata, Amazonetta brasiliensis, Ciconia maguari, Phimosus infuscatus, Jabiru mycteria, Mycteria
americana, Rostrhamus sociabilis e Aramus guarauna. Na ausência de cheia, em
2012, foram praticamente ausentes. Mesmo os passeriformes, que em sua maioria
costumam usar a copa de árvores altas, como nas áreas de paratudal, tiveram uma
redução de registro em 2011 e voltaram a ser abundantes após passado o período de
vazante, mantendo-se na seca e aumentando sua incidência com o início das chu-
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vas e frutificação de muitas plantas, em especial granívoras do gênero Sporophila
e frugívoras. Aves menos dependentes de umidade mantiveram-se em níveis menores e não variaram tanto ao longo do ano de 2012. Já os visitantes migratórios de
verão são predominantemente passeriformes, como Pyrocephalus rubinus, Xolmis
cinereus, Xolmis velatus, Tyrannus tyrannus, Tyrannus savana, Mimus triurus, Sicalis luteola, Volatinia jacarina e Sporophila hypoxantha. Para estas espécies não há
significativa variação entre os dois anos amostrados. Embora Sporophila leucoptera
e S. collaris sejam considerada migratórias, ocorreram em todos os períodos do estudo, demonstrando que pelo menos parte de sua população é residente. Concluímos
que as aves sofrem grande pressão em função do fluxo da inundação e são obrigadas
a se adaptar, muitas vezes com grandes ou pequenos movimentos migratórios, e estes movimentos somente poderão ser bem entendidos se os pesquisadores se aliarem
no sentido de recolher informações de áreas distintas e as compararem em busca de
padrões de comportamento.
Palavras-chave: biodiversidade. conservação. heterogeneidade ambiental.
Órgãos financiadores: INAU, CNPq, UFMS.
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EFEITO DO PLANTIO DE DENDÊ SOBRE A AVIFAUNA NA AMAZÔNIA ORIENTAL
Maíra Rodrigues Cardoso1,2
Marcos Pérsio Dantas Santos1
O plantio de palma (Elaeais guineensis) é a atividade agrícola que mais se expande no mundo, e no Brasil essa monocultura se concentra na Amazônia Oriental.
Em países que lideram a produção mundial, estudos demonstram que ambientes de
plantio de dendê são pobres em recurso e abrigam um reduzido número de espécies
de aves generalistas. Com base nesses trabalhos, o presente estudo teve como objetivo avaliar os efeitos do plantio de palma sobre a riqueza e composição de espécies de
aves na Amazônia. O estudo foi conduzido nas áreas de plantio de palma e fragmentos florestais da empresa Agropalma S/A, localizada no Nordeste do estado do Pará.
Foram estabelecidas 16 parcelas medindo 1 km x 300 m, oito em cada tratamento
(plantio de palma e fragmento florestal). Foram feitos dez pontos de censo e duas
linhas de dez redes de neblina amostradas em um dia por parcela nos meses de maio
e dezembro de 2012. Foram registradas 296 espécies de aves, sendo 219 em parcelas
de floresta e 166 em parcelas de palma. As áreas de palma apresentaram em média
30% espécies a menos que as áreas de floresta. Ao analisar as diferenças entre a
composição de espécies de aves de palma e de floresta, a análise de escalonamento
multidimensional (MDS) ordenou e agrupou as comunidades de aves em dois grupos
distintos. Segundo o teste ANOSIN, a diferença que proporcionou esses agrupamentos é significativa (R= 0,99; p< 0,01), o que foi evidenciado pela presença de apenas
90 espécies capazes de colonizar os dois ambientes. Os dados demonstram a importância dos fragmentos florestais preservados para a preservação da diversidade de
aves na Amazônia, além de evidenciar que a composição de espécies das duas áreas
é distinta, sendo uma associada a ambientes florestais e outra a ambientes abertos.
Palavras-chave: Aves, riqueza e composição. Elaeais guineensis.
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AVIFAUNA DO PARQUE MUNICIPAL ENGENHEIRO FELISBERTO NEVES: UM
FRAGMENTO URBANO NO MUNICÍPIO DE BETIM, MINAS GERAIS
Gefferson Guilherme Rodrigues Silva1,2
Guilherme Moreira Santos1
Iago de Souza Penido1
Igor Jonatas Mendes da Silva1
Jéssica Stephanie Kloh1
Thiago Oliveira e Almeida3,5
Marcelo Ferreira de Vasconcelos3,4
Este trabalho tem como objetivo apresentar um levantamento preliminar da
avifauna realizado em um fragmento florestal, no município de Betim, localizado
na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. O Parque Municipal Engenheiro Felisberto Neves (PMEFN) possui uma área de 290.000 m², sendo formado por vegetação de transição entre campo cerrado (típico do domínio do Cerrado)
e floresta estacional semidecidual (formação interiorana da Mata Atlântica). Este
fragmento está totalmente inserido na matriz urbana, isolado de quaisquer outras
áreas de vegetação nativa. Trabalhos que visam o conhecimento da biodiversidade do
PMEFN são escassos. Assim, foi realizado um levantamento qualitativo da avifauna
do PMEFN. As amostragens foram realizadas entre fevereiro e maio de 2007 e de
outubro de 2010 a maio de 2013, com base em observações aleatórias (139 horas),
pontos de escuta (50 horas) e capturas com redes de neblina (3 horas/rede). Apesar
de isolado de outros fragmentos florestais, o parque apresenta uma grande importância para a conservação da avifauna do município de Betim, abrigando 86 espécies
distribuídas em 27 famílias. Neste conjunto, destacam-se espécies dependentes de
florestas que são comumente raras em fragmentos pequenos, tais como: Corythopis
delalandi, Leptopogon amaurocephalus e Myiopagis caniceps, além de espécies endêmicas do Cerrado (Antilophia galeata) e da Mata Atlântica (Jacamaralcyon tridactyla, Automolus leucophthalmus e Hemithraupis ruficapilla) no mesmo fragmento
florestal. Com base nesses registros, entende-se que o PMEFN necessita de maiores
esforços conservacionistas para garantir a preservação da avifauna neste fragmento
florestal de significância para o município, tais como o direcionamento ordenado dos
1
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visitantes através da implementação de trilhas definidas pela gerencia do PMEFN,
remoção de lixos domésticos, implementação de projetos de educação ambiental no
entorno, zoneamento do PMEFN isolando áreas com maior função na conservação da
diversidade da avifauna.
Palavras-chave: Fragmentos de vegetação. conservação. ambiente urbano.
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A AVIFAUNA DA REGIÃO DOS MARIMBUS, CHAPADA DIAMANTINA, BAHIA.
Cristiane Estrêla Campodonio Nunes1
Caio Graco Machado1
Marcel Silva Lemos1
Emília Camurugi1
Maurício Juliano Setubal1
Fernando Moreira Flores1
Alan Cerqueira Moura1
Rozivane de Jesus Silva1
As investigações sobre a avifauna da Chapada Diamantina têm crescido desde a última década, tanto através de inventariados quanto de estudos biogeográficos. Marimbus é uma área de alagado encontrada na Chapada Diamantina coberta
principalmente por uma vegetação conhecida como taboa que serve de abrigo para
muitas espécies associados à ambiente paludícola. Este estudo inventariou a avifauna da região de Marimbus, Chapada Diamantina, Bahia. Foram realizadas três
expedições para esta região nos meses de dezembro de 2011 e agosto e dezembro de
2012. Os dados foram coletados utilizando o método das listas de Mackinnon, através
de contatos visuais (com auxílio de binóculos 7X50) e auditivos. Estes contatos eram
iniciados desde o alvorecer até o fim do dia, em trilhas e estradas. Para capturas de
aves foram montadas 10 redes de neblina (9m X 3m, malha de 15 mm) e espingarda
de pressão (45mm) (autorização SISBIO nº 13192-1). No total, foram registradas 170
espécies, correspondendo a 45,95% da riqueza total de aves reportadas na Chapada
Diamantina. Das espécies registradas 13,53% são espécies paludícolas. As famílias
mais representativas foram Tyrannidae, Thraupidae e Columbidae. As espécies insetívoras foram as mais representativas, seguidas pelas onívoras e granívoras. Com
relação à sensibilidade a distúrbios humanos, a maioria das espécies apresentou baixa e média sensibilidade e apenas quatro espécies apresentaram alta sensibilidade.
Estes são os primeiros registros sobre a avifauna da região dos Marimbus e acordam
com o padrão esperado de áreas perturbadas da Chapada Diamantina.
Palavras-chave: Ambiente paludícola. aves. sensibilidade à distúrbios humanos.
Orgãos finaciadores: CNPq / PELD – Chapada Diamantina
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NOTA SOBRE A OCORRÊNCIA DE Nyctibius griseus (Gmelin,1789)
NO CAMPUS DA UNIVALI EM ITAJAÍ - SC
Guilherme de Melo Becher1
A família Nyctibiidae é representada por um gênero com sete espécies, restritas à região Neotropical, onde cinco dessas podem ser encontradas no território
brasileiro. A mãe-da-lua Nyctibius griseus é a mais comum e ocorrem tanto em florestas densas quanto nas bordas de mata, capoeiras e até em árvores isoladas nas
cidades. São aves noturnas, insetívoras, de coloração críptica semelhante aos locais
onde pousam. Um exemplar foi avistado em 18/10/2012, pousado numa palmeira-real (Archontophoenix cunninghamiana), no Campus da UNIVALI, Itajaí, SC, em área
de convivência de alunos (26º55’04.14” S - 48º40’01.47” W). O exemplar permaneceu
relativamente imóvel, apresentando apenas movimentos de abrir e fechar os olhos
das 10:47 até as 22:51h quando alçou voo. Provavelmente a ocorrência de N. griseus
no campus, esteja relacionado com seu hábito alimentar, visto que os refletores à noite, atraem lepidópteros e coleópteros. No dia do registro foram observadas grandes
mariposas no local, que possivelmente serviram de chamariz para a ave. Dentre as
cinco espécies do gênero, N. griseus é a única com ocorrência em Santa Catarina, e
em Itajaí representa o segundo registro.
Palavras-chave: Ocorrência. Nyctibius griseus. Itajaí - SC.
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A INFLUÊNCIA DA ALTITUDE DE PEQUENA ESCALA NA DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E
TAXAS DE CAPTURA DE AVES EM PAISAGEM FRAGMENTADA DE MATA ATLÂNTICA
Jackson Fortaleza de Lima1
Marcos Vinícius Carneiro Vital2
Marcio Amorim Efe3
A Mata Atlântica é o bioma brasileiro mais ameaçado e o Nordeste do Brasil o
setor em piores condições. Uma vez que a altitude funciona como um fator limitante
para algumas espécies, conhecer estes fatores torna-se fundamental para a tomada
de atitudes conservacionistas. Nesse sentido o estudo teve como objetivo conhecer a
riqueza da avifauna e correlacionar sua distribuição espacial com as taxas de captura em pequena escala de altitude em um fragmento de Mata Atlântica do Centro
Pernambuco de Endemismos (CPE) em Alagoas. O fragmento faz parte da Estação
Ecológica de Murici e tem sua topografia acidentada com grande parte de seu terreno ondulado a fortemente ondulado com variações de altitudes de 200 a 600 m. As
amostragens ocorreram entre Setembro de 2010 a Março de 2012. As capturas foram
realizadas utilizando sete redes de neblina (12m x 2,5m) entre 06:00 e 16:00 horas
em dois dias consecutivos totalizando 20 horas de captura por expedição. Os pontos
de coleta foram classificados em “interior” (> 200 m da borda) e “borda” (< 200 m da
borda). O índice de abundância (IDENS) por ponto de coleta foi calculado multiplicando o número de capturas por 100/Horas-rede. As altitudes foram registradas com
auxílio de GPS Garmin 76CSx, a correlação entre a distribuição espacial e as taxas
de capturas e altitudes calculadas a partir de modelos lineares generalizados (GLM).
Foram capturadas 29 espécies distribuídas em 16 famílias. A família mais representativa foi a Thamnophilidae com (17,24%), seguida pelas famílias Rhynchocyclidae,
Pipridae e Dendrocolaptidae (10,34% cada). Esta estrutura difere de outros autores
que apontam as famílias mais representativas do CPE como Tyrannidae, Emberizidae, Thamnophilidae e Trochilidae, mas esta diferença pode estar relacionada ao
método de amostragem deste estudo que é restrito apenas às aves de sub-bosque.
A correlação foi positiva entre a altitude dos pontos de coleta situados na borda e o
IDENS, demonstrando que a altitude não é um fator limitante para as espécies que
vivem nas bordas. Por outro lado pode limitar as espécies que habitam o interior da
floresta, uma vez que esta relação foi negativa entre a altitude dos pontos de coleta
situados no interior e o IDENS.
Palavras-chave: Efeito de borda. Fragmentação florestal. Alagoas.
1
2
3

Laboratório de Bioecologia e Conservação de Aves Neotropicais-ICBS/UFAL. E-mail: fortalezalima@bol.com.br;
Laboratório de Ecologia Quantitativa – ICBS/UFAL. E-mail: marcosvital@gmail.com;
Programa de Pós-Graduação em Diversidade Biológica e Conservação nos Trópicos.

227

XX CONGRESSO BRASILEIRO DE ORNITOLOGIA
Universidade de Passo Fundo x 04 a 07 de novembro de 2013

DISTRIBUIÇÃO E ABUNDÂNCIA DE AVES MARINHAS NO TRAJETO RIO GRANDE/RS
AO RIO DE JANEIRO/RJ
Gabriel Vieira Vier1,2
Maria Virginia Petry1
Estima-se que a maioria das aves marinhas encontradas na costa brasileira nidificam nas regiões Antárticas e Sub-Antárticas e, que durante o período não reprodutivo, migram e permanecem ao longo da costa da América do Sul, que é reconhecida pela alta produtividade primária, seguindo especialmente as correntes marinhas
ricas em presas em potencial para a sua alimentação. A distribuição destas aves é
influenciada principalmente pela disponibilidade de presas. Na costa leste do Brasil,
o encontro das correntes das Malvinas e da corrente do Brasil proporciona uma rica
fonte de nutrientes para as aves marinhas. Este trabalho tem como objetivo avaliar
a distribuição e abundância de aves marinhas na costa brasileira, através da relação
com os gradientes latitudinais. Os dados deste estudo foram coletados a bordo do
Navio de Apoio Oceanográfico Ary Rongel e Navio Polar Almirante Maximiano, no
percurso Rio Grande (RS) ao Rio de Janeiro (RJ), no mês de abril dos anos de 2011,
2012 e 2013. O censo das aves consiste em visualizar e contabilizar todas as aves em
até 300 metros de distância do navio. Cada avaliação teve a duração de dez minutos,
sendo aplicada a cada hora e meia. Ao final dos censos foram avistadas 171 aves pertencentes a onze espécies, sendo as mais abundantes Thalassarche chlororhynchos e
Puffinus gravis com 51 e 23 indivíduos, respectivamente. A latitude de 29°S apresentou maior abundância com 41 indivíduos. Entretanto a relação distribuição e abundância com a latitude dos censos não foram estatisticamente significativas. A maior
riqueza foi observada em 26°S e 30°S com registro de cinco espécies. Observou-se
que as quatro espécies mais abundantes são aves migrantes do sul do Atlântico e
de regiões Sub-Antárticas. O número de aves observadas pode ter coincidido com o
fato dos avistamentos terem sido realizados no mês de abril, período em que as aves
estão iniciando suas jornadas de migrações. Sendo assim, essas aves utilizam o litoral brasileiro durante esse período, em especial pela alta fonte de energia através do
encontro das correntes Malvinas e da corrente do Brasil.
Palavras-chave: Procellariiformes. Oceano Atlântico. sub-antártico.
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INVENTARIADO DA AVIFAUNA DA REGIÃO DE MARICÁS E MILAGRES, BAHIA
Cristiane Estrêla Campodonio Nunes1
Caio Graco Machado
Marcela da Silva Souza1
Marcel Silva Lemos1
Fernando Moreira Flores1
Maurício Juliano Setubal1
Alan Cerqueira Moura1
Rozivane de Jesus Silva1
Apesar do crescente número de pesquisas científicas sobre a biodiversidade da
Caatinga, ainda é pouco o conhecimento em relação a sua avifauna. Esse estudo inventariou a avifauna da região de Maracás e de Milagres, Bahia. Foi realizada uma
expedição para cada região no mês de abril de 2013. Os dados foram coletados utilizando o método das listas de Mackinnon, através de contatos visuais (com auxílio
de binóculos 7X50) e auditivos. Estes contatos eram iniciados desde o alvorecer até
o fim do dia, em trilhas e estradas. Para capturas de aves foram montadas 10 redes
de neblina (9m X 3m, malha de 15 mm), em cada região, e espingarda de pressão
(45mm) (autorização SISBIO nº 13192-1). No total, foram registradas 125 espécies,
correspondendo a 24,5% do total de aves reportadas na Caatinga. As famílias mais
representativas nas duas áreas foram Tyrannidae, Thraupidae e Thamnophilidae
seguindo o padrão esperado neste bioma. As espécies insetívoras foram as mais representativas, seguidas pelas onívoras e granívoras. Das espécies registradas, cinco são categorizadas em algum nível de ameaça de extinção: Formicivora iheringi,
Rhopornis ardesiacus, Herpsilochmus pectoralis, Aratinga auricapillus e Hylopezus
ochroleucus, sendo a ultima, endêmica da Caatinga. A sensibilidade a distúrbios humanos também seguiu o padrão esperado na Caatinga, com a maioria das espécies
com baixa e média sensibilidade e apenas oito espécies com alta sensibilidade.
Palavras-chave: aves. Caatinga. sensibilidade à distúrbios humanos.
Orgãos finaciadores: CNPq / PPBio - Programa de Pesquisa em Biodiversidade do Semiárido.
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CONCENTRAÇÃO DE TRAÇOS DE METAIS EM Tryngites subruficollis
DURANTE INVERNADA NO SUL DO BRASIL
Janete de Fátima Martins Scherer 1,4
Édison Barbieri2
Angelo Luís Scherer1
Maria Virgínia Petry3
Victor Hugo Valiati1
A crescente utilização de produtos químicos no ambiente pode representar uma
ameaça para algumas espécies e populações. Aves migratórias estão mais expostas
à contaminação por metais devido a grandes deslocamentos que realizam. Penas
são utilizadas como bons indicativos de contaminação por metais, pois durante sua
formação, estes são levados rapidamente pela corrente sanguínea e incorporados à
queratina. As concentrações de oito metais (Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Zn e Pb) em penas foram correlacionados em relação ao sexo e a massa corporal de 29 indivíduos de
Tryngytes subruficollis capturados em 2011 durante a migração norte-sul no Parque
Nacional da Lagoa do Peixe, sul do Brasil. A determinação dos metais (µg g-1) foi
realizada por espectrofotometria de absorção atômica em forno de grafite (GFAAS).
A identificação do sexo foi realizada através de sexagem molecular. As médias das
concentrações dos elementos foram: Pb (x = 2.19 ± 0.63), Cu (x = 2.29 ± 0.95), Co (x
= 3.31 ± 1.10), Mn (x = 3.72 ± 4.19), sendo que o Zn apresentou a maior concentração
(x = 67.97 ± 8.45), enquanto que o Cd (x = 0.15 ± 0.10) apresentou a menor. Ni e Cr
não foram detectados utilizando o método de GFAAS. Nenhum dos oito metais analisados apresentou diferença significativa de sua concentração entre os sexos na espécie. Somente o Cu apresentou correlação positiva com a massa corporal (r = 0.375,
p = 0.045). Em espécies migratórias, as penas são formadas em diferentes épocas
do ano e idades, coincidindo com os diferentes períodos de sua migração (área de reprodução e invernada). Oscilações nos níveis de metais podem ocorrer pelo processo
de muda, pois este auxilia na eliminação destes metais em ambos os sexos. No caso
das fêmeas, tal eliminação também pode ocorrer quando da postura dos ovos, rota de
eliminação inexistente entre os machos. Também, deve-se considerar que nas áreas
de invernada podem existir diferenças nas concentrações de metais no ambiente. No
entanto, como a relação metal-sexo não foi significativa, sugere que ambos os sexos
devem estar utilizando estratégias similares de forrageamento. O cobre é necessário
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para o metabolismo dos indivíduos, mas em níveis excessivos podem causar efeitos
adversos como retardo do crescimento e diminuição da postura de ovos. O nível de
cobre correlacionado com a massa corporal pode ter surgido a partir de bioacumulação espécie-específica de metabolismo. A concentração de metais no organismo pode
influenciar processos fisiológicos e biológicos como forrageio, muda de penas, crescimento e migração, afetando a massa corporal e o sucesso reprodutivo contribuindo
para o declínio das populações de aves costeiras.
Palavras-chave: aves costeiras. contaminação. migração.
Órgãos financiadores: CNPq, CAPES, FAPERGS, UNISINOS.
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ANÁLISE DE MATERIAL SINTÉTICO INGERIDO POR AVES MARINHAS NO LITORAL
SUL DO BRASIL
Fernanda Caminha Leal Valls1,2
Liana Chesini Rossi1
Aparecida Basler1
Angelo Luís Scherer1
Maria Virginia Petry1
O depósito de resíduos sintéticos nos oceanos e mares vem se intensificando
desde 1970. Distribuídos pelos oceanos através das correntes marinhas, as aves tem
acesso a estes materiais, pois utilizam as mesmas correntes para forrageio e migração. Após a ingestão do material sintético, muitas aves acabam morrendo por
inanição, obstrução e ulceração estomacal, bloqueio na secreção de enzimas gástricas, além de contaminação química, pela absorção de poluentes orgânicos presentes
nestes materiais. O estudo tem como objetivo descrever a ocorrência de material sintético presente em conteúdos estomacais de aves encontradas mortas no litoral sul
do Brasil. Entre outubro de 2007 a janeiro de 2012, foi percorrido mensalmente um
trecho de 120 km de praia no litoral médio do Rio Grande do Sul, entre Balneário Pinhal (30°14’55’’S 50°13’47’’W) e Mostardas (31°10’52’’S 50°50’03’’W). O transecto foi
percorrido de automóvel, a uma velocidade média de 30 Km/h. Todas as carcaças em
bom estado foram recolhidas, identificadas e tiveram o estômago e moela retirados,
para posterior análise e identificação do conteúdo. Na triagem, os materiais sintéticos foram categorizados por tipo de material sintético e coloração. Foram coletados
589 estômagos, dentre estes, 280 (47,5%) apresentaram algum tipo de material sintético em seu conteúdo. As espécies de aves mais abundantes coletadas foram Spheniscus magellanicus (n=75), Puffinus puffinus (n=74), P. gravis (n=60), Calonectris
diomedea (n=36), Procellaria aequinoctialis (n=28). Os materiais sintéticos mais frequentes foram 961 fragmentos de plásticos manufaturados (65,6%), 205 fios de nylon
(16,1%), 98 pellets (7,7%), e sete fragmentos de esponja e borracha (0,5%). Os tons
mais claros como beges/ brancos foram os mais frequentes com 41,4% (n=533), seguido dos escuros como pretos/ marrons com 32,1% (n=413). Foram ainda encontrados
14,2% com azuis/ verdes (n=182) e 12,1% transparentes (n=156). Materiais sintéticos
podem ser ingeridos pela atratividade das cores, por se assemelharem ao alimento
das aves e de forma indireta, quando presentes nas presas. A maior frequência de
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plásticos manufaturados ocorre devido à grande presença de lixo nos rios e mares, e
devido ao não destino correto do mesmo. O declínio populacional das aves marinhas
também vem sendo fortemente associado com a pesca acidental, evidenciada pela
presença de fio de nylon e anzóis nos conteúdos analisados. Interações entre aves
marinhas e atividades antrópicas frequentemente resultam na morte destas, sendo
este um problema de importante relevância visto que grande parte das espécies analisadas está em algum grau de ameaça mundial ou regional. Comparando-se a frequência de ocorrência de material sintético nas aves marinhas com o estudo pretérito
na mesma região, observa-se uma pequena diminuição na ocorrência de plásticos nos
conteúdos estomacais de 58% (1997/98) para 47,5% (2007/12). Desta forma, fazem-se
necessárias ações de mitigação da poluição dos oceanos e a utilização efetiva de instrumentos para evitar a captura acidental de aves marinhas em artefatos de pesca.
Palavras-chave: Oceano Atlântico. plásticos. poluição.
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AMPLIAÇÃO DOS REGISTROS DE DISTRIBUIÇÃO DO PATO-MERGULHÃO (Mergus
octosetaceus) NA REGIÃO DA SERRA DA CANASTRA, MG.
Flávia Ribeiro1
Vanessa Matos Gomes1
Edmar Simões dos Reis1
Livia Vanucci Lins1
O pato-mergulhão (Mergus octosetaceus) é considerado Criticamente em Perigo
de Extinção e está entre as 10 aves aquáticas mais ameaçadas do mundo. Atualmente a espécie ocorre em três regiões principais: na Serra da Canastra, em Minas
Gerais, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás e no Jalapão, no Tocantins. Em vista de
seu tamanho populacional reduzido (estimativa global de menos de 250 indivíduos)
e de sua distribuição altamente restrita, a localização de novas populações ou a ampliação de populações já conhecidas são de extrema importância para a conservação
e manejo da espécie. A região da Serra da Canastra, incluindo o Parque Nacional
e seu entorno, no sudoeste de Minas Gerais, é considerada uma área chave para a
sobrevivência do pato-mergulhão, pois estudos desenvolvidos nos últimos 10 anos
pelo Instituto Terra Brasilis têm mostrado que esta região abriga a maior população
conhecida da espécie. Registros recentes no norte do Parque sugeriram que a população da espécie se estende mais e pode ser maior do que anteriormente conhecido.
A fim de dar prosseguimento a esse levantamento, nos últimos dois anos foram realizadas amostragens em diversos cursos d’água, principalmente, na região do Alto
Paranaíba, com ênfase na bacia do rio Araguari. Com um esforço de amostragem
de 44 dias de campo, foram realizados transectos em bote em 23 diferentes cursos
d’água, totalizando cerca de 410 km de trechos de rios amostrados nos municípios
de São Roque de Minas, Sacramento, Araxá, Ibiá, Perdizes e Tapira. A presença do
pato-mergulhão foi confirmada em 43% (10 rios) dos cursos d’água amostrados, onde
foram registrados 52 indivíduos. A partir da avaliação dos indivíduos e famílias encontradas pode-se afirmar que pelo menos 20 novos territórios de pato-mergulhão foram detectados durante esses transectos. Isto representa um aumento de pelo menos
25% no número de territórios considerados para esta população. Além disso, representa também uma extensão de cerca de 100 km a oeste dos registros anteriormente
conhecidos, o que aumenta consideravelmente a área de ocorrência da população
desta espécie na Serra da Canastra. Destaca-se o rio Araguari, no qual são conhecidos pelo menos 6 territórios da espécie. Além das inúmeras barragens já existentes
em seu curso, este rio vem sendo alvo de estudos para instalação de novas PCHs que
1
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irão, inevitavelmente, sobrepor alguns dos novos territórios registrados, afetando a
sobrevivência da espécie no local, visto que o pato-mergulhão não habita ambientes
lênticos, como são as represas.
Palavras-chave: conservação. espécie ameaçada. pato-mergulhão
Orgãos finaciadores: Petrobras através do Programa Petrobras Ambiental; Funbio.
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REGISTROS DA SUBSTITUIÇÃO DE PARCEIRO EM CASAIS DE PATO-MERGULHÃO
(Mergus octosetaceus) NA REGIÃO DA SERRA DA CANASTRA, MG
Flávia Ribeiro1
Vanessa Matos Gomes1
Edmar Simões dos Reis1
Livia Vanucci Lins1
Considerado Criticamente em Perigo de Extinção em nível nacional e global
e figurando entre as aves aquáticas mais ameaçadas do mundo, o pato-mergulhão
(Mergus octosetaceus) é também uma das raras espécies de anatídeos especializadas
em rios de águas rápidas e límpidas, onde estabelecem longos territórios e permanecem por todo o ano. É uma espécie sedentária e monogâmica. Em 2008, o Instituto
Terra Brasilis deu início à captura e marcação de indivíduos de pato-mergulhão na
região da Serra da Canastra. Até o momento um total de 41 indivíduos da espécie foram marcados com anilhas metálica e coloridas. A partir do anilhamento, foi possível
registrar um mesmo casal pareado por vários anos, o qual nidificou por pelo menos
cinco estações reprodutivas consecutivas em uma mesma cavidade. Mas, sobretudo,
foi possível registrar a substituição de parceiro em quatro episódios. O primeiro episódio foi registrado em 2010, quando uma fêmea (anilha T43955) marcada em 2008
juntamente com o macho (anilha T43954), com o qual nidificou em 2009, encontrava-se pareada com um outro macho não anilhado e utilizando o mesmo ninho do ano
anterior. O segundo episódio foi registrado em 2012, logo após a estação reprodutiva,
com um casal marcado em 2008 (macho anilha T43951 e fêmea anilha T43952) e que
reutilizou um mesmo ninho de 2009 até 2012, quando tiveram os ovos predados e a
fêmea não foi mais vista. Cinco meses depois, este macho (anilha T43951) passou a
ser visto acompanhado de uma nova fêmea, não anilhada. O terceiro e quarto episódios foram observados em 2013, quando um macho (anilha T43984) capturado em
2011 com a fêmea (anilha T43985), foi observado com outra fêmea (anilha T43987),
que havia sido capturada no mesmo ano juntamente com outro macho (anilha
T43986). Neste caso, o novo casal (macho T43984 e fêmea T43987) resultou da substituição dos respectivos parceiros. Após tais episódios, nenhum dos indivíduos que
foram substituídos foi observado, o que parece indicar que tal substituição ocorreu
somente após a perda de um dos parceiros. Estes e muitos outros resultados obtidos
por meio da captura e marcação do pato-mergulhão são extremamente importantes
para ampliar o conhecimento sobre a espécie e propor medidas estratégicas para a
sua conservação.
Palavras-chave: pato-mergulhão. anilhamento. conservação.
Orgãos finaciadores: Petrobras através do Programa Petrobras Ambiental; Funbio.
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GRUPOS FUNCIONAIS DE AVES PAPA-MOSCAS SÃO SELECIONADOS POR TIPOS
DIFERENTES DE FLORESTA NO SUL DO BRASIL
Bruno Castelo Branco Damiani1
Gabriela Menezes Bochio1
Luiz dos Anjos2
Grupo funcional é o agrupamento de espécies com funções similares no ecossistema, isto é, elas apresentam traços funcionais similares. Esta abordagem, por
exemplo, pode ser utilizada como ferramenta para inferir sobre como as diferentes
assembleias de aves estão distribuídas ao longo de diferentes ecossistemas. Os traços
funcionais estão relacionados, como as espécies utilizam os recursos, pode ser verificado como a estrutura funcional da comunidade de aves está distribuída. Em florestas tropicais a avifauna de sub-bosque é dominada por insetívoros, principalmente as
aves da família Tyrannidae. O objetivo deste estudo foi verificar a partir da descrição
dos grupos funcionais de Tyrannidae, se ocorre diferenciações destes grupos de aves
em três fisionomias de floresta (Ombrófila Mista (FOM), Ombrófila Densa (FOD) e
Semidecidua (FES)) da Mata Atlântica. Considerando que as fitofisionomias destas
florestas são diferentes, espera-se que elas beneficiem grupos distintos. O estudo foi
baseado em dados coletados de 15 áreas de florestas contínuas, onde foram extraídos
valores sobre o Índice Pontual de Abundância (IPA) das espécies. As 57 espécies de
Tyrannidae do estudo compuseram 28 grupos funcionais que foram descritos a partir da literatura verificando características como: estratégias de forrageio; preferências da nidificação; alimentação e ocupação nos estratos florestais. Foram realizadas
análises de similaridade e agrupamento. Os grupos funcionais agruparam significativamente separando os tipos florestais (ANOSIM, R = 0,6; p =0,001). As análises
indicaram que em FES e FOM, os grupos funcionais mais importantes foram os que
apresentam espécies generalistas-especialistas. A FOD foi composta principalmente
por grupos funcionais com espécies especialistas. Observou-se que houve tendência
a uma substituição de grupos funcionais similares, por exemplo: um grupo funcional
especialista-generalista de áreas abertas, é substituído na FOD por um grupo funcional especialista de interior de floresta. As áreas próximas geograficamente entre
os tipos florestais de FES e FOM e de FOM e FOD, mostraram-se pontos de convergência e similaridade entre os grupos funcionais.
Palavras-chave: Ocupação. características funcionais. fisionomias de floresta.
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ENDOPARASITAS DE AVES DE UMA LOCALIDADE NA MATA ATLÂNTICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, BRASIL
Natalia da Mata Luchetti1,2
Luís Fábio Silveira2
Anna Jane Phillips3
Boyko Georgiev4
Jean Mariaux5
O conhecimento sobre endoparasitas de aves silvestres no Brasil ainda é bastante incipiente graças à ausência de esforço amostral com esta finalidade. Em uma
coleta piloto realizada na Reserva Biológica de Boracéia (Salesópolis, SP) durante
novembro de 2011, 164 aves pertencentes a 13 famílias foram amostradas em busca
de endoparasitas. Do total amostrado, 52 aves apresentaram infestação por helmintos, indicando prevalência de infestação parasitária de 31,7%. Esta proporção de
hospedeiros infectados é bastante alta quando comparada a dados provenientes de
outras regiões do mundo, em que a taxa observada varia entre 16 e 20%, sugerindo
que na Mata Atlântica fatores ainda desconhecidos podem causar esta alta parasitemia. Os parasitas encontrados são pertencentes aos filos Platyhelminthes (classes
Cestoda e Trematoda), Nematoda e Acanthocephala e a triagem inicial do material
obtido nesta coleta indica que todos os helmintos encontrados pertencem a espécies
e até mesmo a alguns gêneros ainda não descritos. Uma vez que parasitas podem
influenciar o comportamento, história evolutiva e morfologia dos hospedeiros, o conhecimento da helmintofauna parasita pode ser uma ferramenta útil no estudo das
aves, porém sua utilidade só poderá ser confirmada com um maior esforço amostral
para o grupo. Além disso, o inventário de endoparasitas de aves contribui para o
melhor conhecimento da diversidade do grupo e para futuros estudos envolvendo as
relações parasita/hospedeiro.
Palavras-chave: prevalência parasitária. endoparasitismo. Boracéia.
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ASPECTOS DA REPRODUÇÃO ex-situ DE Spizaetus ornatus
(ACCIPITRIFORMES- ACCIPITRIDAE) NA FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO
DE SÃO PAULO
Fernanda Junqueira Vaz Guida1
Daniel Sesso Ferrari
Daniel Fernandes Perrella
Michele Viana Katayama
Regiane Vieira de Paiva
Spizaetus é um gênero de Accipitridae que ocorre na América do Sul, África e
Ásia, com apenas três representantes brasileiros: Spizaetus ornatus, Spizaetus melanoleucus e Spizaetus tyrannus. O objetivo deste trabalho é descrever os principais
aspectos da reprodução em cativeiro de Spizaetus ornatus, espécie criticamente ameaçada no Estado de São Paulo. Um casal permanece pareado desde abril de 2005 e,
desde então, foram registradas 38 oviposições entre maio de 2005 e abril de 2013. As
posturas ocorreram em todos os meses, com predominância em setembro, no decorrer
dos anos. Quanto às posturas, 84,21% foram realizadas no chão do recinto e 15,79 %
no ninho. Em relação aos ovos, 78,95% foram encaminhados para incubação artificial
e 21,05 % deixados para incubação natural e/ou quebraram. Do total, 63,16% estavam férteis, 18,42 % inférteis e 18,42 % não definidos. Durante cinco anos o casal foi
mantido em recinto de 50m² com 5m de altura na área de exposição, onde ocorreram
33 posturas. De janeiro de 2010 a agosto de 2011 foram transferidos para recinto de
23m² com 3m de altura fora da exposição sem registro de posturas. Desde junho de
2012 o casal está sendo mantido em recinto de 82,8 m² com 5m de altura também na
área de exposição e foram registradas cinco posturas até o momento. O prazo máximo que a fêmea permaneceu incubando foi de 49 dias, com a postura no chão. Todos
os ovos foram incubados à temperatura de 37,2ºC e umidade de 55%. Do total de 24
ovos férteis de S. ornatus, 10 filhotes nasceram entre 44 e 50 dias de incubação e 14
embriões vieram a óbito, sendo o último proveniente do ovo incubado pela fêmea no
chão do recinto. O peso inicial dos 10 ovos que tiveram sucesso na incubação variou
entre 71,24 e 89,20g, e as dimensões entre 51,9 e 66,6mm de comprimento e 47,0
e 48,9mm de largura. A perda de peso média dos ovos foi de 13,51%. Os ninhegos
nasceram com peso inicial entre 49,2 e 59,6g. O peso e as dimensões dos ovos, bem
como o peso inicial dos ninhegos, não tiveram relação com sexo. Os filhotes foram
mantidos em uma incubadora Premium Ecológica à temperatura inicial de 35º C e
umidade 55%, sendo a mesma reduzida gradativamente de acordo com o crescimento
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dos indivíduos. Inicialmente, foi oferecido neonato de rato acrescido de 5% de fosfato
bi-cálcico ou Calciotrat®. Ratos com pêlo e peito de codorna foram introduzidos gradativamente na alimentação. Aos 65 dias de vida o peso dos machos oscilou entre
1030 a 1150g e das fêmeas 1254 a 1510 g. Um fator que pode ter contribuído para o
insucesso da incubação natural é a ausência do comportamento de oferta de galhos
e montagem do ninho pelo macho. Em cativeiro, o gavião-de-penacho desenvolveu-se
com sucesso quando criado artificialmente, e o conhecimento acerca de técnicas de
incubação artificial e cuidado neonatal foram ferramentas importantes para o sucesso na reprodução desta espécie ameaçada.
Palavras-chave: Gavião-de-penacho. incubação. ex-situ.
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COLEÇÃO DIDÁTICA DE AVES DO LABORATÓRIO DE ZOOLOGIA DE VERTEBRADOS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
Nelyane Da Silva Dos Santos1,2
Maria Vanderly Andrea1
Carolina Saldanha Scherer1
As coleções zoológicas são importantes para o estudo da biodiversidade regional, local e até mesmo mundial, tendo importâncias preponderantes para as ciências
biológicas. Coleções zoológicas também funcionam como locais propícios de entretenimento para instituições de ensino. Os espécimes taxidermizados, além de serem utilizados para auxiliar aulas práticas, também são utilizados em atividades de
educação ambiental. Este estudo objetiva contribuir com a preservação da coleção
ornitológica do Laboratório de Zoologia de Vertebrados (LZV) da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, campus de Cruz das Almas. As aves taxidermizadas da
coleção são oriundas do Centro de Triagem de Animais Silvestres/Salvador (CETAS),
sendo a coleção resultado de aulas práticas realizadas pelos discentes. No Laboratório existem espécimes que já estavam identificados antes do início deste trabalho,
e passaram por uma revisão taxonômica, e espécimes que foram aqui identificados.
Todos os indivíduos, que passaram por mudanças na classificação e os que foram
identificados, foram etiquetados. A classificação seguiu a lista do Conselho Brasileiro
de Registros Ornitológicos (CBRO 2011) e para auxiliar na identificação das espécies
foi utilizado o Guia de Campo Avis Brasilis Avifauna Brasileira, de Tomas Sigrist
(2009). A coleção de aves do LZV/UFRB é composta por 53 espécimes, representada por 34 espécies de aves. Dentre os espécimes, 31 estão preservadas na forma de
taxidermia científica e 22 na de taxidermia artística. A coleção também é composta
por 5 esqueletos completos, 3 asas, 3 pés e 3 ovos. No geral, estes exemplares estão
distribuídos em 14 ordens e 20 famílias. Do total de exemplares, 20 foram identificados e 6 mudaram de Ordem e/ou família. Os espécimes da taxidermia artística foram
dispostos sobre os armários do laboratório, agrupados por Ordem, e os exemplares da
taxidermia científica foram colocados em gavetas, também organizados por Ordem.
As asas taxidermizadas também foram colocadas em gavetas, os pés em caixas e os
esqueletos em bancadas. A coleção didática do laboratório de zoologia de vertebrados
da UFRB possui uma quantidade considerável de exemplares, o que auxilia nas aulas práticas da disciplina de zoologia. Os exemplares da coleção são importantes para
o aprendizado dos alunos, pois os mesmos tem a oportunidade de exercitar a prática,
na observação dos exemplares taxidermizados.
Palavras-chave: Coleção ornitológica. taxidermia e aulas práticas.
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AS MANCHAS DAS ASAS DE Spizaetus tyrannus (ACCIPITRIFORMESACCIPITRIDAE) COMO MARCAS NATURAIS PARA IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUAL
Daniel Fernandes Perrella1
Theodoro Molina2
Fernanda Junqueira Vaz Guida3
Daniel Sesso Ferrari3
Michele Viana Katayama3
Janaina Aparecida de Moraes3
Spizaetus tyrannus, vernaculamente conhecido como gavião-pega-macaco, é um
Accipitridae de grande porte que ocorre originalmente em todo o território brasileiro,
sendo mais abundante na Mata Atlântica e Floresta Amazônica. Sua plumagem é
predominantemente negra, flancos e pernas são salpicados de branco e possui manchas claras na cauda e asas, sendo estas extremamente evidentes quando em voo.
Essa é uma característica importante para sua identificação, uma vez que é observado mais frequentemente voando do que pousado. Trata-se de uma espécie ameaçada
de extinção em vários estados nacionais; por essa razão torna-se importante realizar
estudos quantitativos a fim de diagnosticar e monitorar a situação de suas populações in-situ e, dessa forma, elaborar estratégias de conservação para a espécie. Uma
ferramenta que vem sendo bastante eficaz em pesquisas com densidade populacional
é a utilização de marcas naturais individuais para diferenciar um animal de outro
da mesma espécie. O objetivo do presente estudo foi verificar se as manchas da parte
ventral das asas de Spizaetus tyrannus podem ser utilizadas como marcas naturais
na identificação individual da espécie. Para tal, os seis gaviões-pega-macaco pertencentes ao plantel da Fundação Parque Zoológico de São Paulo- FPZSP foram contidos
fisicamente e a porção ventral da asa direita de cada um foi fotografada. O manejo
foi repetido após aproximadamente 25 meses para quatro indivíduos e 17 meses para
os outros dois a fim de analisar se o padrão de manchas de cada um modificou-se
após a troca das penas. Constatou-se que há diferenças individuais em cada gavião,
podendo ser sutis ou marcantes. Para se diferenciar um gavião do outro, é necessário
observar e relacionar características de cinco grupos de penas: rêmiges primárias e
secundárias quanto ao número de faixas brancas (três ou quatro), forma das faixas
(estreitas ou largas) e presença ou não de falhas nas faixas (se houverem podem
ser parciais ou inteiriças); e coberteiras inferiores grandes, médias e pequenas que
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podem ser totalmente negras, levemente salpicadas de branco, ricamente salpicadas
de branco ou brancas salpicadas de preto. Apenas dois gaviões, um com seis anos de
idade e outro com 27 anos de instituição apresentaram diferenças nos padrões de
manchas das asas (deste último, bem discretas), mesmo apresentando plumagem de
adultos. Isto é suficiente para concluir que embora cada gavião tenha características
próprias nas manchas das asas, a utilização do método para identificar indivíduos
em campo seria comprometida, mas mostra-se eficiente em curtos períodos de amostragem em estudos de densidade populacional, ou mesmo para monitorar um animal
de idade e padrão de manchas conhecidas.
Palavras-chave: Gavião-pega-macaco. marcas naturais. densidade populacional.
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AVES E A URBANIZAÇÃO: RIQUEZA E COMPOSIÇÃO DA AVIFAUNA EM MARGENS
URBANAS DE TRÊS RIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Paulo Henrique Santos Araujo Camargo1,2
Daniele Janina Moreno1
O processo de urbanização pode provocar alteração nos sistemas biológicos e
consequentemente nos padrões de qualidade ambiental do meio. Neste contexto,
considerando a formação de muitas cidades às margens de rios, as matas ciliares
foram alvo de todo o tipo de degradação, resultando muitas vezes, em perda da biodiversidade. A riqueza de espécies é um parâmetro importante para monitorar a
biodiversidade, tendo as aves um excelente papel indicador de qualidade ambiental.
Os objetivos deste trabalho foram comparar a riqueza e a composição de aves às margens urbanas de três rios paulistas, e relacionar a riqueza com a heterogeneidade
ambiental e padrões da urbanização dessas localidades. Este trabalho foi realizado
em margens urbanas do Rio Sorocaba (RS) na cidade de Sorocaba (23°29’42,2” S e
47°27’08,7’’O), Rio Tietê (RT) na cidade de Porto Feliz (23°12’58.49”S - 47°31’47.48”O)
e Rio Paranapanema (RP) na cidade de Paranapanema (23º23’47” S e 48º43’07,9” O),
de agosto/2009 a março/2011. Para determinar a riqueza de espécies, realizamos 25
saídas quinzenais em cada área, sempre pela manhã e utilizando a metodologia de
transectos. Determinamos a heterogeneidade ambiental de acordo com a diversidade
de habitat (edificações urbanas, capão nativo, banhado, bosque, vegetação exótica e
áreas de campo) e os padrões da urbanização baseado no número de veículos/min que
passava pelas localidades durante o período de amostragem. RP apresentou maior
riqueza, 130 espécies de 46 famílias, seguido de RT com 111 espécies em 42 famílias
e RS com 66 espécies em 33 famílias. RP e RT apresentaram uma composição da
avifauna mais similar de acordo com o índice de Jaccard (47%). A similaridade de RP
e RS foi de 45% e de RT e RS foi de 44%. Urbanização e heterogeneidade ocorrem de
maneira inversa nas áreas de estudo. As taxas de urbanização foram maiores em RS,
seguido de RT e em menor grau, RP. Já a heterogeneidade foi maior em RP, depois
RT e em RS. Verificamos que a urbanização afeta negativamente a riqueza de aves,
já a heterogeneidade ambiental, por outro lado, influencia positivamente. Assim,
nossos dados corroboram a premissa que a heterogeneidade de hábitats podem sustentar maior riqueza de espécies de aves em ambientes urbanizados.
Palavras-chave: Heterogeneidade ambiental. urbanização. rios paulistas.
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AVIFAUNA EM ÁREAS ADJACENTES AO RIO PARDINHO, NO MUNICÍPIO DE
SANTA CRUZ DO SUL, RS, BRASIL
Ruth Anastasia Regnet1
Samuel Lopes Oliveira2
As políticas ambientais atuais destacam a importância da preservação das matas ciliares, pois estas protegem os rios e formam corredores florestais usados pela
fauna. No Rio Grande do Sul a grande descaracterização dos ecossistemas fez a sua
cobertura florestal ser drasticamente reduzida e resultou com que 80% das espécies
de aves ameaçadas de extinção no estado sejam florestais. A sub-bacia do rio Pardinho pertence à bacia hidrográfica do rio Pardo e localiza-se na região central do
Rio Grande do Sul. Originalmente 90% da sua área era coberta por Mata Atlântica,
atualmente esta formação esta extremamente reduzida, sendo que hoje restam somente 12%. O objetivo deste trabalho foi avaliar a composição atual da avifauna em
áreas adjacentes ao rio Pardinho em Santa Cruz do Sul. Foram escolhidas seis áreas
perto das margens do rio, sendo três fragmentos com vegetação florestal nativa (60,
40 e 7 hectares) e três áreas degradadas, com a floresta substituída por pasto ou
outras culturas. Cada área foi visitada quatro vezes, no período de outubro de 2008
a março de 2009, nas primeiras horas do dia, percorrendo uma transecção de 300
metros. Foram registradas 184 espécies, sendo nas áreas florestais 144 espécies e
nas degradadas 101, demonstrando maior riqueza de aves em ambientes florestais
e suas bordas do que nos ambientes degradados. A área com o maior número de espécies foi o fragmento de maior tamanho (81 espécies), o fragmento de 40 hectares
apresentou somente quatro espécies a mais do que o fragmento de 7 hectares (64 e
60), provavelmente devido a presença de gado e corte seletivo. Dentre os registros
de espécies sensíveis a alterações ambientais ou raras destaca-se: Crypturellus obsoletus, Crypturellus tataupa, Accipiter striatus, Micrastur semitorquatus, Carpornis
cucullata, Schiffornis virescens, Habia rubica e Euphonia chalybea. Também foram
encontradas espécies ameaçadas de extinção no Rio Grande do Sul: Odontophorus
capueira, Triclaria malachitacea e Grallaria varia. Assim, nas áreas adjacentes ao
rio Pardinho em Santa Cruz do Sul ainda podemos encontrar espécies de interesse conservacionista, nos fragmentos florestais são encontradas espécies ameaçadas,
quase ameaçadas, maior número de espécies endêmicas e de indicadoras ambientais,
demonstrando a importância da proteção dos fragmentos adjacentes ao rio Pardinho
para garantir a preservação destas espécies.
Palavras-chave: aves. Vale do rio Pardo. mata ciliar.
1
2

Rua da paz 396, Ap 1801, Centro, Curitiba, Parana, CEP 80060-160
Avenida presidente Vargas 445, Bloco 9B, ap 105. Bairro Parque. Rio Grande- RS. Cep 96202-336

245

XX CONGRESSO BRASILEIRO DE ORNITOLOGIA
Universidade de Passo Fundo x 04 a 07 de novembro de 2013

COMO ESTÃO REPRESENTADAS AS AVES NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
FEDERAIS ? UMA ANÁLISE A PARTIR DO BANCO DE DADOS DE AVES BRASILEIRAS
Manuella Andrade de Souza1
Jéssica de Carvalho Ferreira2
Andrei Langeloh Roos3
As Unidades de Conservação são reconhecidamente uma importante ferramenta na conservação in-situ da biodiversidade. No entanto, muitas vezes essas UCs são
criadas em áreas que não representam a biodiversidade da região. Assim, conhecer o
que as UCs estão protegendo é de extrema importância para avaliar a sua efetividade. O trabalho teve como objetivo sistematizar as informações sobre a riqueza da avifauna nas Unidades de Conservação Federais e responder às seguintes perguntas:
Quais as espécies de aves estão representadas nas UCs? Quais as espécies ameaçadas e/ou endêmicas estão representadas nas UCs? Quais as espécies lacunas? Quais
as UCs estão subamostradas? Dados de ocorrência das espécies foram compilados a
partir de publicações científicas, Planos de Manejo das unidades e coleções ornitológicas (MPEG, INPA, MZUSP). Os dados foram sistematizados em Microsoft Access,
contendo informações como espécie, coordenadas geográficas, localidade, data e referências bibliográficas. Foram levantados dados para 232 UCs, contudo consideraram-se somente 152 unidades como tendo listas de aves, as demais possuem registros
abaixo do esperado para região, embora tenham citações em trabalhos. Com relação
à representatividade das aves, das 1.832 espécies aceitas para o Brasil, 1.688 (92%)
foram registradas em pelo menos uma unidade de conservação. A FLONA de Carajás
(PA) possui a maior riqueza com 604 espécies. Considerando as espécies endêmicas,
228 (95,7%) foram registradas em UCs, tendo APA Petrópolis (RJ) e o REVIS de Boa
Nova (BA) o maior número de espécies 78. Com relação às espécies ameaçadas de
extinção, das 115 listadas para o Brasil, 150 (94%) possuem registros em UCs, sendo
a ESEC Murici (AL) e o REVIS de Boa Nova (BA) com o maior número de espécies,
16. Ao todo, 144 espécies foram consideradas lacuna, por não terem registros em
UCs. Dessas, cinco possuem status desconhecido, 25 podem ser residentes, mas não
há confirmação, 18 espécies estão na lista secundária do CBRO, 37 são vagantes,
20 são visitantes sazonais e 37 espécies são residentes. Considerando essas últimas, 13 são endêmicas: Aratinga maculata, Glaucidium mooreorum, Hydropsalis
vielliardi, Amazilia rondoniae, Celeus obrieni, Formicivora littoralis, Pyriglena atra,
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Cercomacra ferdinandi, Scytalopus petrophilus, Synallaxis simoni, Poecilotriccus senex, Hemitriccus kaempferi e Sporophila melanops, e oito ameaçadas: Pterodroma
arminjoniana, Porzana spiloptera, Formicivora littoralis, Pyriglena atra, Cercomacra ferdinandi, Synallaxis simoni, Hemitriccus kaempferi e Sporophila nigrorufa,
sendo algumas comuns aos dois grupos. Há ainda cinco espécies deficiente de dados
(DD): Hydropsalis vielliardi, Picumnus fuscus, Celeus obrieni, Synallaxis kollari e
Sporophila melanops. Os resultados podem ser usados para direcionar estudos em
áreas com pouca ou nenhuma informação sobre a avifauna, inclusive para avaliar
a efetividade dessas áreas na proteção da biodiversidade. Além disso, informações
sobre a distribuição das espécies consideradas lacuna, especialmente as endêmicas
e ameaçadas, podem ser usadas para direcionar estratégias de conservação, como a
criação de novas unidades de conservação.
Palavras-chave: Espécies ameaçadas. Espécies lacunas. riqueza avifaunística.
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HISTOLOGIA COMPARADA DA SIRINGE DE Nymphicus hollandicus (Cacatuidae:
Psittaciformes) E Diopsittaca nobilis (Psittacidae: Psittaciformes)
Eloiza Lopes de Lira 1,2
Renato Gaban-Lima 1,3
A siringe, órgão responsável pelas vocalizações em Aves, é alvo de estudos morfológicos tanto em abordagens morfo-funcionais, quanto em estudos de sistemática
filogenética. Estudos histológicos com este órgão podem contribuir fornecendo maiores detalhes para ambas as abordagens. Dessa forma, o presente trabalho realizou
estudo histológico comparativo entre componentes siringeais de exemplares de Psittaciformes, visando gerar dados histológicos a fim de fundamentar proposições de
homologias primárias e auxiliar em futuras abordagens anatômico-funcionais. No
estudo foram utilizados quatro espécimes de Calopsita (Nymphicus hollandicus) e
dois da Maracanã-pequena (Diopsittaca nobilis). Para preparação das lâminas histológicas as siringes foram fixadas com Bouin, descalcificadas com EDTA e suas secções foram coradas com Hematoxilina-Eosina. Após a análise dos cortes histológicos
foi observado que: (1) os elementos “A” são compostos por tecido ósseo com lacunas,
sendo essas mais evidentes nos elementos A1 (placa timpânica) e A2 (no local de
articulação da placa com o Tympanum); (2) a placa timpânica em N. hollandicus
se apoia na superfície lateral caudal do elemento A2, enquanto que em D. nobilis,
a borda cranial da placa timpânica se articula com a borda caudal do elemento A2;
(3) as secções dos elementos “B” são ovaladas, constituídas por cartilagem hialina;
(4) na região dos elementos “A”, a submucosa de tecido conjuntivo frouxo sustenta
epitélio simples cilíndrico ciliado com células caliciformes, entretanto, em D. nobilis,
esse epitélio é do tipo pseudo-estratificado cilíndrico ciliado com células caliciformes;
(5) a região da Membrana Timpaniforme Lateral (MmTL) é revestida por epitélio
estratificado pavimentoso sustentado por tecido conjuntivo frouxo em N. hollandicus
e por tecido conjuntivo denso em D. nobilis; (6) a região dos elementos “B” é revestida
por epitélio simples cilíndrico ciliado sustentado por tecido conjuntivo frouxo; (7) o
Músculo Traqueolateral (Mtl) se insere por meio de tecido conjuntivo frouxo nos elementos esqueléticos fusionados do Tympanum; (8) na origem e inserção do Músculo
Siringeal Profundo a fixação é por meio de tecido conjuntivo frouxo, ocorrendo primeira sobre a inserção do Mtl e a segunda na região caudal de A1; e (9) na origem e
inserção do Músculo Siringeal Superficial (Mss) a fixação do músculo se dá por meio
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de tecido conjuntivo frouxo, exceto na inserção em D. nobilis a qual é por filamento
de tecido conjuntivo denso. A vista disso, o presente estudo apresenta informações
relevantes para a proposição de homologias primárias para caracteres relativos aos
elementos esqueléticos (e.g. relativas à forma, constituição e articulação das secções
dos elementos “A” e “B”) e à musculatura (e.g. tipo de inserção dos Músculos Siringeais); assim como para estudos morfo-funcionais (e.g. a variação na constituição
histológica da mucosa da traqueia e submucosa na região das MmTLs).
Palavras-chave: Siringe. Histologia e Psittaciformes.
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ESTUDO HISTOLÓGICO COMPARATIVO ENTRE AS SIRINGES DE Columbina
talpacoti E Streptopelia roseogrisea (Columbidae: Columbiformes)
Eloiza Lopes de Lira 1,3
Renato Gaban-Lima 1,2
A siringe, órgão fonador das Aves, vem sendo alvo de estudos morfofuncionais
e filogenéticos. Descrições histológicas auxiliam tais estudos, contudo há poucos dados publicados com este tipo de abordagem. Diante do exposto, foi realizado estudo
histológico comparativo entre componentes siringeais de exemplares de Columbidae, visando gerar dados histológicos para dar suporte há proposições de homologias
primárias e auxiliar em futuras abordagens anatômico-funcionais. No estudo foram
utilizados seis espécimes de Rolinha-caldo-de-feijão (Columbina talpacoti) e quatro
de Pomba-burguesa (Streptopelia roseogrisea). Para preparação das lâminas histológicas, as siringes foram fixadas com Bouin, descalcificadas com EDTA e suas secções
foram coradas com Hematoxilina-Eosina. Após a análise dos cortes histológicos foi
observado que: (1) a porção dorsal dos elementos “A” é cartilaginosa e a ventral ossificada; (2) em C. talpacoti as secções de A1 e A2 são grosseiramente circulares, já
em S. roseogrisea são achatadas e orientadas perpendicularmente ao eixo do tubo
respiratório; (3) os elementos “A” se articulam de maneira imbricada, exceto entre os
elementos A1 ao A7 em S. roseogrisea, onde esses elementos são reduzidos e conectados entre si por regiões “membranosas”; (4) os elementos “B” tendem a ter secção
ovalada, não se articulam entre si e são geralmente cartilaginosos, com exceção do
elemento B1 em C. talpacoti e dos elementos B1 e B2 em S. roseogrisea, que são ossificados; (5) em ambas as espécies, o revestimento interno na região sustentada pelos
elementos “A” é com epitélio do tipo pseudo-estratificado cilíndrico ciliado com células caliciformes, sustentado por tecido conjuntivo frouxo com glândulas mucosas; (6)
na região da Membrana Timpaniforme Lateral (MmTL) o epitélio de revestimento
interno é do tipo estratificado pavimentoso (com cílios apenas em C. talpacoti), sustentado por tecido conjuntivo frouxo; (7) a partir do elemento B1, em direção caudal,
a mucosa é revestida por epitélio simples cilíndrico ciliado sustentado por tecido
conjuntivo frouxo; e (8) o Músculo Traqueolateral se insere, sobre conjuntivo frouxo,
na região do elemento A1 em C. talpacoti e na região da MmTL em S. roseogrisea.
Dessa forma, a investigação realizada evidencia a existência de variações relevantes
entre as duas espécies, tanto para o estabelecimento de homologias primárias em
caracteres esqueléticos (e.g. composição e formato de suas secções) e da musculatura
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(e.g. o local de inserção do Músculo Traqueolateral); quanto para análise morfo-funcional (e.g. existência ou não de espaços membranosos entre os primeiros elementos
A e diferenças no revestimento das MmTLs).
Palavras-chave: Siringe. Histologia e Columbidae.
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AVIFAUNA ASSOCIADA A DUAS LAGOAS NA ÁREA URBANA DE UBERLÂNDIA (MG)
Dayana Nascimento Carvalho1,2
Gabriela Rodrigues Carvalho1
Alexandre Gabriel Franchin1,3
Lagoas presentes em áreas urbanas são importantes ambientes para a manutenção da avifauna em cidades. Oferecem abrigo, local para nidificação e alimentação. O presente trabalho teve como objetivos determinar a abundância relativa e
comportamentos das espécies de aves que utilizam duas lagoas na área urbana de
Uberlândia (MG) na estação seca; analisar alguns parâmetros que possam explicar
tais ocorrências e comportamentos; bem como comparar a frequência, abundância e
riqueza de espécies entre essas áreas, no período de maio à junho de 2013. Foram realizadas observações em duas lagoas localizadas uma no Parque Municipal do Sabiá
(PS), com área de 207.637m² e outra no Parque Municipal do Luizote de Freitas (PL)
com 8.584m². Foi empregada a amostragem pelo método de ponto de contato com
raio fixo (50 m), permanecendo 15 minutos em cada ponto, distribuídos de acordo
com o tamanho das lagoas (quatro pontos no PL e 11 no PS), perfazendo um total de
83 amostras (PS-56 e PL-27). Os pontos foram distribuídos ao longo das margens das
lagoas com uma distância mínima de 200m entre si. As observações foram realizadas entre 6:20 e 10 horas, com auxílio de binóculos e anotados dados de temperatura
(dados para a cidade no portal climatempo); local onde a ave se encontrava; comportamento realizado e altura para aquelas empoleiradas. Foram realizados 2.232 contatos de 36 espécies (PS=32; PL=21, considerando as espécies comuns e exclusivas de
cada local), além de indivíduos de espécies exóticas de Alopochen aegyptiacus, Anser
spp. e Anas spp., sendo 1.669 contatos no PS e 563 no PL. As espécies mais abundantes foram Patagioenas picazuro com 1.283 contatos (57%) e Cairina moschata com
226 (10%). De acordo com o uso dos ambientes, 29 espécies usaram as árvores, 32 as
margens, 13 estruturas humanas, 24 usaram a água. Em média foram registrados
25,39±17,10 indivíduos no PS e 68,70±7,94 no PL. Em relação à temperatura, houve
uma correlação positiva significativa, quanto maior a temperatura. Maior foi o número médio de indivíduos registrado. Para as aves que foram registradas pousadas
a altura média foi de 15,64±7,30 metros. Sobre o comportamento 112 registros foram
de aves fazendo manutenção das penas, 70 de aves nadando e 401 de indivíduos
se alimentando. As espécies com maior número de contatos em alimentação foram
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Patagioenas picazuro no PS (205 contatos; 66%; n=309) e Cairina moschata no PL
(56 contatos; 61%; n=92). Podemos concluir que um grande número de espécies utiliza as lagoas de forma bem diversificada e que as diferenças observadas entre as
áreas podem ser atribuídas a complexidade estrutural dos ambientes, bem como ao
tamanho dos corpos d’água.
Palavras-chave: aves lacustres. ecologia urbana. cidades.
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EFEITOS DA CONECTIVIDADE SOBRE COMUNIDADES DE AVES EM PAISAGENS
FRAGMENTATAS ADJACENTES
Edson Varga Lopes1
Luciana Baza Mendonça2
Germán Manuel López-Iborra3
Luiz dos Anjos4
Neste estudo nós avaliamos a sensibilidade de aves a fragmentação florestal
em duas paisagens adjacentes, sendo uma naturalmente fragmentada e com maior
conectividade e a outra fragmentada por ação antrópica e com menor conectividade.
Foi investigado se a sensibilidade das espécies depende mais de suas características
intrínsecas do que do grau de conectividade da paisagem. Em cada paisagem, utilizando pontos de escuta, foram amostrados dois fragmentos florestais grandes e dois
pequenos, sendo a abundância das espécies nos fragmentos grandes e/ou pequenos
utilizada para determinar seu grau de sensibilidade em cada paisagem. Na paisagem
com menor conectividade foram registradas mais espécies sensíveis. Trinta e quatro
espécies ocorreram nas duas paisagens. Dentre estas, 24 (seis sensíveis e 18 não
sensíveis) demonstraram a mesma sensibilidade nas duas paisagens, mas as outras
10 não. Isto sugere que as características das espécies sejam mais determinantes da
sua sensibilidade do que a conectividade da paisagem. Contudo, é importante ressaltar que a maiorias destas espécies foi não sensível. Nossos resultados indicam que a
conectividade pode não ser a melhor ferramenta para a conservação de aves em paisagens naturalmente fragmentadas, entretanto, é importante testar se as espécies
poderiam ser mais sensíveis a degradação ambiental em paisagens naturalmente
fragmentadas do que naquelas resultantes da ação antrópica.
Palavras-chave: Fragmentação florestal. Degradação ambiental. Floresta Atlântica.
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REPRODUÇÃO DO GUARÁ Eudocimus ruber NO ESTUÁRIO DA BAÍA DA
BABITONGA, LITORAL
Alexandre Venson Grose1,2
Marta Jussara Cremer2
Nei Moreira1,3
O guará (Eudocimus ruber) ocorria naturalmente no estado de Santa Catarina,
assim como em todo litoral sudeste do Brasil. Porém permaneceu extinto por aproximadamente 150 anos em Santa Catarina, sendo que seus últimos registros datam
de 1858. No final de 2011 foi registrado o primeiro evento reprodutivo da espécie
em colônia reprodutiva de aves aquáticas (Ardeidae e Threskiornithidae) na Ilha
Jarivatuba, no estuário da baía da Babitonga, norte do estado de Santa Catarina.
Este estudo teve como objetivo levantar aspectos reprodutivos da espécie na região
durante a temporada reprodutiva de 2012/2013. Durante o período de setembro de
2012 a abril de 2013 foram realizadas visitas semanais a ilha, totalizando aproximadamente 230 horas de observação. Foram identificados um total de 153 ninhos
da espécie. Os primeiros ninhos foram observados no final do mês de outubro, e os
últimos na segunda semana de março. Os meses com o maior número de ninhos com
ovos foram dezembro, com 50, seguido de janeiro, com 32, e novembro, com 24. O
início da estação reprodutiva foi semelhante ao registrado no litoral de Santos (SP).
Em função da localização de alguns ninhos, que dificultou o acesso, o monitoramento
individual se restringiu a 115 ninhos (75%). O tamanho da postura variou de 1 a 3
ovos, com uma média de 2,43 ovos por ninho. O tamanho da postura foi menor do que
registrado no litoral de Santos (SP), onde variou de 1 a 6 ovos. Esta variação pode estar relacionada a fatores ambientais, como salinidade e disponibilidade de alimento.
No total foram contabilizados 251 ovos e o nascimento de pelo menos 136 filhotes, o
que representa um número expressivo, considerando este um repovoamento recente.
Em três oportunidades foi registrada a presença do gavião-preto (Urubitinga urubitinga) nas proximidades da colônia mas não foi confirmado a predação de filhotes. A
manutenção da atividade reprodutiva da espécie na região poderá ser responsável
pelo repovoamento de outras áreas no Estado, tornando novamente o guará uma
espécie comum dos manguezais da costa catarinense.
Palavras-chave: repovoamento. Santa Catarina. biologia reprodutiva.
Órgãos financiadores: FAP/UNIVILLE e PPG-Zoologia UFPR
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RIQUEZA E ABUNDÂNCIA DA AVIFAUNA EM UM TRECHO DE CAATINGA NO
MUNICÍPIO DE BREJO SANTO, CEARÁ
Jean Júnior Barcik1
Nicholas Kaminski1
Sueli Souza Damasceno1
A Caatinga, único bioma exclusivamente brasileiro, carece de estudo que enfoquem aspectos quali-quantitativos sobre a comunidade de aves. Durante 10 dias
ininterruptos, de 27 de novembro a 06 de dezembro de 2012, realizou-se o levantamento de aves de um trecho misto de caatinga arbórea, caatinga arbustiva, áreas de
pastagem e ambientes com riachos intermitentes sob influência do Projeto de Integração do Rio São Francisco no município de Brejo Santo, sul do Ceará. Para o estudo
quantitativo foi analisando o índice pontual de abundância (IPA) desta comunidade
utilizando a metodologia de Pontos de Escuta (cinco pontos, distantes 200 metros
cada, com duração de 15 minutos), os quais totalizaram 12h30min de observação.
Transecções com 2 km de extensão percorridas diariamente e contatos ocasionais
também foram utilizados a fim de se conhecer a riqueza de espécies local. O inventário preliminar registrou 140 espécies pertencentes a 20 Ordens e 46 famílias. Do
total de espécies observadas, 16 são endêmicas do Brasil sendo oito consideradas
endêmicas para a Caatinga, com destaque para Picumnus fulvescens, Hydropsalis
hirundinacea e Thamnophilus capistratus. O levantamento quantitativo registrou
no total uma riqueza de 67 táxons para um total de 504 contatos. A média para esta
metodologia foi de 0,15 (7,5 contatos), com 32,84% das espécies com índice de detecção maior ou igual à média (n=22 espécies) e 67,16% das espécies (n=45) com índice
de detecção menor que a média de contatos. Os maiores valores de IPA foram 0,84 (42
contatos) para Chlorostilbon lucidus; 0,66 (33 contatos) para Lanio pileatus; 0,54 (27
contatos) para Hemitriccus margaritaceiventer e 0,52 (26 contatos) para Myiarchus
tyrannulus. Merecem destaque Anthus lutescens 0,04 (2 contatos); Anopetia gounellei e P. fulvescens 0,02 (1 contato), as duas últimas endêmicas do nordeste brasileiro.
Outras espécies que merecem menção são Chondrohierax uncinatus, Laterallus melanophaius, Campyloramphus trochilirostris e Sporophila lineola, que carecem de
registros localmente, além de Sporagra yarrellii, tida como vulnerável na lista de espécies ameaçadas de extinção. A continuidadede estudos sobre riqueza e abundância
da comunidade de aves no semiárido brasileiro são fatores que tendem a ampliar o
conhecimento da Caatinga, a fim de se elaborar planos de manejo e consequentemente, a conservação de áreas localmente.
Palavras-chave: Caatinga. aves. riqueza.
Orgãos finaciadores: Ministério da Integração Nacional - CEMAFAUNA CAATINGA
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NOVOS REGISTROS DE OCORRÊNCIA E ASPECTOS DA NIDIFICAÇÃO DE
Gyalophylax hellmayri (Reiser, 1905) NO SERTÃO NORDESTINO
Jean Júnior Barcik1
Nicholas Kaminski1
Sueli Souza Damasceno1
Ruana Ravelane Sandes Souza1
Gyalophylax hellmayri, conhecido popularmente como joão-chique-chique ou
maria-macambira é uma ave pertencente à Família Furnariidae e considerada endêmica da Caatinga. É considerada como quase ameaçada pela IUCN, devido à destruição do habitat, causa do decréscimo populacional da espécie. Durante o Programa
de Monitoramento de Aves do Projeto de Integração do rio São Francisco (PISF),
entre abril de 2012 a junho de 2013, ocorreram registros pontuais da ocorrência da
espécie (n=16), além de registros ao acaso durante incursões para observação de
aves ao longo do semiárido nordestino, confirmando a ocorrência da espécie para
novas localidades nos estados de Pernambuco, Ceará e Paraíba. Todas as observações foram realizadas em ambientes de caatinga arbustiva com diferentes graus de
conservação e que são utilizados para pecuária extensiva. As áreas variavam no
grau de cobertura do solo por três espécies de Bromeliaceae (Bromelia laciniosa,
Encholirium spectabile e Neoglaziovia variegata), vegetais que eram utilizadas com
frequência pelas aves para forrageio e nidificação. Os registros para Pernambuco
reportados para o monitoramento de Aves se concentram nos municípios de Cabrobó (2), Salgueiro (3), Custódia (3), Floresta (5) e Arcoverde (1). No Ceará, a espécie
foi aferida em Mauriti (1) e na Paraíba no município de Cajazeiras (1). Outros dois
registros ocorreram para Ibimirim, PE, através de um indivíduo encontrado morto
ao longo da rodovia PE-360 em maio de 2013, o qual foi encaminhado para o Museu
de Fauna do CEMAFAUNA. O registro para Petrolina, PE, se deu no Campus de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf) no mês
de junho de 2013. Três indivíduos foram observados forrageando próximo ao solo,
sendo dois adultos e um jovem. A respeito desse último registro, faz-se uma menção
especial, pois a espécie é considerada em literatura como possivelmente extinta para
a região. Ninhos da espécie também foram registrados em três oportunidades. Em
Custódia e Petrolina, os ninhos se localizavam a uma altura de aproximadamente
1,5m do solo, sobre Mimosa sp. (jurema). Em Custódia (PE), outro ninho ocupava
o solo, sendo entremeado por Neoglaziovia variegata (caruá). Fato similar foi observado em Arcoverde, PE, porém o ninho era entremeado por Bromelia laciniosa.
1
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A grande quantidade de registros relatada neste resumo, bem como em artigos publicados nos últimos anos, denota que G. hellmayri possui ampla plasticidade ecológica, ocupando áreas de caatinga arbustiva em diferentes graus de conservação. Com
a ampliação de trabalhos voltados à avifauna da Caatinga, novos registros para a
espécie são esperados, assim como novas incursões em diferentes locais ao longo do
semiárido nordestino também podem revelar aspectos ecológicos da espécie.
Palavras-chave: João-chique-chique. semiárido. ninho.
Orgãos finaciadores: Ministério da Integração Nacional - CEMAFAUNA CAATINGA
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INFLUÊNCIA DO PALMITO (Euterpe edulis) NA ABUNDÂNCIA DE AVES
FRUGÍVORAS EM UM GRADIENTE ALTITUDINAL NA MATA ATLÂNTICA
Beatriz Jacomino Lopes1,2
Alexander Vicente Christianini1
Parte importante da avifauna da Mata Atlântica é composta por aves frugívoras que dependem da produção de frutos ao longo do ano. O palmito-juçara Euterpe
edulis é importante para diversos animais na floresta, disponibilizando frutos nutritivos em abundância para aves e mamíferos. Sugere-se que diversas espécies de aves
sigam a frutificação do palmito espacial e temporalmente ao longo de um gradiente
altitudinal na Mata Atlântica, mas a evidência disponível é circunstancial e inconclusiva. O presente trabalho teve como objetivo analisar a fenologia reprodutiva do
palmito E. edulis no núcleo Caraguatatuba do Parque Estadual da Serra do Mar
(SP) ao longo de um gradiente altitudinal de 65 m a 750 m, e verificar se a presença
de frutos maduros nessas áreas influencia na composição e abundância de espécies
de aves frugívoras. Para tanto, foi realizado um acompanhamento de 110 indivíduos
de Euterpe edulis em diferentes cotas altimétricas. Cada indivíduo teve a fenofase
anotada (floração, produção e amadurecimento de frutos) mês a mês entre agosto de
2012 a abril de 2013. Nas áreas de avaliação da fenologia do palmito foram realizados 2.160 minutos de ponto de escuta (24 pontos de 10 min a cada mês ao longo do
gradiente), totalizando 154 espécies de aves amostradas. A riqueza de aves variou
sazonalmente (p < 0,001), e em função da altitude (p < 0,001). A frutificacao do palmito diferiu ao longo do gradiente altitudinal e influenciou positivamente a abundância
de aves frugívoras (r2= 0,22; p < 0,01). Dessa forma, reforçamos hipóteses favoráveis
às diferenças fenológicas do palmito E.edulis em um gradiente altitudinal, à utilização de diferentes cotas altimétricas por aves, e à influência da frutificação de E.
edulis para as aves frugívoras. Este resultado ressalta a importância da conservação
do palmito E. edulis e áreas que abrangem gradientes altitudinais para as aves frugívoras que se deslocam nesses gradientes.
Palavras-chave: fenologia do palmito-juçara. migração altitudinal. conservação.
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ABUNDÂNCIA DE Celeus spp. (AVES: PICIDAE) EM FLORESTA DE TABULEIRO,
LINHARES, ESPÍRITO SANTO
Tomás Gonçalves Capdevile1,2
Cássio Laiber Teixeira1
No Espírito Santo ocorrem três espécies de pica-pau do gênero Celeus: C. flavus, C. torquatus e C. flavescens. O status de conservação de Celeus flavus subflavus
e C. torquatus tinnunculus é relevante, pois constam como Criticamente em Perigo
na lista regional de espécies de aves ameaçadas de extinção. O objetivo do estudo foi
estimar e comparar a abundância de Celeus spp. simpátricas em dois fragmentos de
floresta de Tabuleiro no norte do ES. Foram realizadas expedições de campo mensais
de janeiro a junho de 2013, com duração de três dias cada. Doze pontos foram demarcados em duas trilhas (6 em cada trilha distantes 200m um do outro), nos fragmentos A e B, 45 ha e 25 ha respectivamente, na fazenda Cupido & Refúgio, com área
entorno de 170 ha (19º 3’S e 39º 58’W). Os pontos foram selecionados aleatoriamente
e percorridos pelos períodos da manhã (6h – 9h) e da tarde (15h – 18h), seis pontos
por período, doze pontos por dia. Constaram na amostragem os registros visuais e
auditivos espontâneos por ponto de escuta durante dez minutos, utilizando-se de um
gravador Tascam Dr-05 e um microfone Yoga Ht-81. Foi usado o Índice Pontual de
Abundância (IPA), dividindo-se o número de contatos com uma espécie de Celeus sp.
pelo número total de pontos. 144 pontos foram amostrados, totalizando 23 contatos.
C. flavus apresentou o maior IPA 0,69 (n=10), seguido de 0,34 para C. torquatus
(n=5) e 0,55 para C. flavescens (n=8). C. flavus obteve o mesmo IPA nos fragmentos
A e B, exclusivamente nos pontos A6 e B5, ambos próximos a córregos e área alagada, demonstrando preferência pelo dossel e as bordas das matas que margeiam o
córrego Cupido e córrego Dois Irmãos. C. torquatus, por vezes registrado em ponto
subsequente ao seu congênere anterior, esteve presente apenas no fragmento A. C.
flavescens também apresentou o IPA igualmente nos dois fragmentos, tendo sido observado fora das trilhas amostradas, frequentando a cabruca e o pomar, coincidindo
com a literatura que relata a presença de Celeus spp. em plantações de cacau. Porém,
a ocorrência em áreas perturbadas parece depender da mata de Tabuleiro vizinha,
principalmente para Celeus flavus e C. torquatus. Tal ambiente sofreu significativa
redução ao longo de toda sua extensão original, chamando a atenção para a importância do remanescente florestal que a fazenda Cupido compõe para a conservação
de picídeos da Mata Atlântica do norte do Espírito Santo.
Palavras-chave: Picídeos. mata de Tabuleiro. Índice Pontual de Abundância.
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TESTANDO AS HIPÓTESES DE ATRASO EVOLUTIVO E EQUILÍBRIO EVOLUTIVO:
PARASITISMO EXPERIMENTAL EM NINHOS DE Tyrannus savana NO
CERRADO DO BRASIL CENTRAL
Thiago Filadelfo 1,3
Mariana Batista Silveira 1
Miguel Ângelo Marini 2
O vira-bosta (Molothrus bonariensis) é um parasita de ninhos generalista com
mais de 250 espécies de hospedeiros registrados ao longo de sua ampla distribuição.
Entre estes muitos hospedeiros, uma espécie parasitada em grande frequência é a
tesourinha (Tyrannus savana), um passeriforme migratório que ocorre no Planalto
central entre os meses de agosto e fevereiro. A tolerância dos hospedeiros aos ovos
do parasita varia de acordo com a espécie, sendo vantajoso para os hospedeiros reconhecerem seus próprios ovos e remover os ovos do parasita do ninho. Foram parasitados experimentalmente um total de 31 ninhos de tesourinha, sendo 18 ninhos
com ovos artificiais miméticos, padrão dos ovos de vira-bosta, e 13 ninhos com ovos
não-miméticos, de cor azul; sua resposta comportamental foi acompanhada em monitoramentos diários. Este estudo foi conduzido no interior de uma reserva bem preservada de Cerrado e em pequenos fragmentos rurais no entorno desta, no Distrito
Federal. As hipóteses de “Atraso Evolutivo” e “Equilíbrio Evolutivo” foram testadas
para determinar se a tesourinha desenvolveu defesas de discriminação e rejeição de
ovos parasitas. Tanto os ovos miméticos (83%), quanto os não-miméticos (77%) foram
rejeitados em alta proporção, assim, a tesourinha pode ser classificada como uma
espécie que rejeita o parasitismo, utilizando o modo de rejeição do tipo ejetor. Sugerimos que este hospedeiro tenha sido exposto ao parasitismo por muito tempo e sofreu
pressão seletiva suficiente para desenvolver o comportamento de discriminação e
rejeição de ovos parasitas. A Hipótese do Equilíbrio Evolutivo é a que melhor explica
o padrão de rejeição encontrado. Nossos dados preliminares mostraram respostas
semelhantes das tesourinhas na área sem presença do parasita (interior da reserva)
e na área com presença do parasita (fragmentos no entorno da reserva); é possível
que diferentes populações de tesourinha apresentem respostas comportamentais semelhantes mesmo sob diferentes graus de parasitismo do vira-bosta.
Palavras-chave: reprodução. conservação. parasitismo de ninhos.
1
2
3

Programa de Pós-Graduação em Ecologia, Universidade de Brasília, Brasília, DF.
Departamento de Zoologia, Universidade de Brasília, Brasília, DF.
E-mail: thiago_bioufba@yahoo.com.br

261

XX CONGRESSO BRASILEIRO DE ORNITOLOGIA
Universidade de Passo Fundo x 04 a 07 de novembro de 2013

CONHECIMENTO ETNOORNITOLÓGICO DOS MORADORES DA ZONA URBANA DO
MUNICÍPIO DE ELISIO MEDRADO, BAHIA, BRASIL
Dinéia Pires Santos1
Eraldo Medeiros Costa Neto2
Maria Vanderly Andrea3
As pesquisas etnoornitológicas registram as formas de interação que populações urbano-rurais e tradicionais mantêm com as aves, além de identificar e avaliar
as diferentes formas de uso por essas comunidades. O presente estudo teve como
objetivo registrar o conhecimento popular dos moradores do município de Elísio
Medrado acerca das aves, bem como as suas formas de uso e impactos ambientais
resultantes. O estudo foi desenvolvido na zona urbana do município de Elísio Medrado, Bahia. As entrevistas foram realizadas entre os meses de junho e novembro
de 2012. Utilizou-se um formulário semiestruturado para auxiliar nas entrevistas,
sendo abordados homens (n=08) e mulheres (n=03). Os indivíduos foram convidados
a assinar um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, confirmando sua disponibilidade e livre interesse em participar da pesquisa. Os entrevistados citaram 75
tipos de aves, distribuídas em 20 ordens e 35 famílias. Pode-se perceber que a classificação etnotaxonômica das aves pelos entrevistados ocorre principalmente por características morfológicas, como tamanho, cor e forma do bico, ou pelo canto. Dentre
as etnoespécies citadas, as mais admiradas são canário-da-terra (Sicalis flaveola),
sabiá-verdadeira (Turdus fumigatus), estevão (Saltator similis), passo-preto (Gnorimopsar chopi), curió (Sporophila angolensis) e cardeal (Paroaria dominicana), que
fascinam por sua beleza e canto. Na relação trófica, observou-se que as etnoespécies
nambu (Crypturellus parvirostris), codorna (Nothura maculosa), perdiz (Rhynchotus
rufescens), aracuã (Ortalis guttata) e rolinha (Columbina passerina) são utilizadas
como alimento, sendo escolhidas pelo tamanho por fornecerem mais carne. Os entrevistados relataram três etnoespécies, utilizadas para fins medicinais: lavandeira
(Fluvicola nengeta), utilizada para curar puxeira; cancão (Cyanocorax cyanopogon),
utilizado para curar falta de ar; e azulão (Cyanoloxia brissonii) utilizado pra curar
doença do tempo. Trata-se, no entanto, de doenças culturalmente identificadas.

1

2

3

Rua Valdir Pereira de Oliveira, nº 189, bairro Ana Lucia, Cruz das Almas – BA, CEP 45380-000. Telefone: 75 8119- 5884.
E-mail: dineiapires@gmail.com.
Universidade Estadual de Feira de Santana, Departamento de Biologia. Avenida Transnordestina, s\n bairro
Novo Horizonte, CEP 44036-900. Telefone: 75 3161-8019. E-mail: eraldont@hotmail.com.
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Centro de Ciências, Agrárias, Ambientais e Biológicas. Rua Rui Barbosa, nº 710, Centro, CEP: 44.380-000, Cruz das Almas, Bahia. Telefone: 75 91943985.
E-mail: mvander115@hotmail.com.

262

XX CONGRESSO BRASILEIRO DE ORNITOLOGIA
Universidade de Passo Fundo x 04 a 07 de novembro de 2013

Os resultados demonstram que esses onze moradores de Elísio Medrado possuem um
conhecimento detalhado sobre as espécies da avifauna local, por isso se deve levar
em consideração o saber nativo em estudos de inventários da diversidade de aves da
região.
Palavras-chave: etnoconhecimento. aves. conservação.
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DISPERSÃO DE Euterpe edulis (ARECACEAE) EM FRAGMENTOS DA FLORESTA
ESTACIONAL SEMIDECÍDUA NO SUDESTE DO BRASIL: DEPENDÊNCIA DE AVES DE
PEQUENO E GRANDE PORTE E IMPLICAÇÕES PARA A CONSERVAÇÃO
Cristiane Patrícia Zaniratto1,2
Wesley Rodrigues Silva1,3
O palmiteiro Euterpe edulis (Arecaceae) é uma palmeira típica do domínio Florestal Tropical Atlântico, cujas sementes são dispersas por várias espécies de aves e
mamíferos ao longo da sua área de ocorrência. Na Floresta Estacional Semidecídua
(FES), que outrora recobria a maior parte do interior de São Paulo, esta espécie encontra-se hoje restrita a poucos fragmentos, geralmente já destituídos de uma fauna
mais completa de frugívoros. Em áreas contínuas ou nos fragmentos maiores e menos
defaunados, o palmiteiro tem seus frutos consumidos também por aves frugívoras de
médio e grande porte, como cracídeos, ranfastídeos e cotingídeos, além de espécies de
pequeno porte, como os turdídeos. Nas etapas iniciais de um estudo sobre a dispersão
e sobrevivência do palmiteiro na Mata de Santa Genebra, em Campinas (SP), em 10
horas de observação pelo método de “árvore-focal”, oito espécies de aves foram registradas consumindo frutos do palmiteiro. Ramphastos toco foi a única de maior porte
a ingerir os frutos inteiros. Saltator similis mandibulou frutos sem ingeri-los, ao passo que Pitangus sulphuratus e cinco espécies de Turdus os ingeriram inteiros. Embora ocorra na área, Penelope obscura ainda não foi registrada consumindo frutos.
Possivelmente, jacus e o tucanuçu sejam os únicos dispersores de maior porte mais
resilientes ainda encontrados em muitos fragmentos degradados da FES. Embora
não seja espécie característica da FES, o tucanuçu é hoje bastante frequente nessa
formação. Sua capacidade de dispersar frutos grandes, aliada à grande mobilidade
em matrizes antropizadas, o destacam como um elemento importante para o fluxo
gênico de Euterpe edulis, sendo talvez o único dispersor a promover conectividade
funcional na paisagem fragmentada no domínio da FES. Por outro lado, as cinco espécies de Turdus realizaram 90% das 183 visitas e consumiram 88% dos 299 frutos
registrados, um padrão que deve ser mantido no decorrer deste estudo. Sabiás são
aves abundantes, resilientes e que ocupam uma grande variedade de habitats com
vegetação primária e secundária. Sua dieta onívora inclui frutos com diâmetro de até
10 mm, conferindo-lhes grande importância como agentes dispersores de um grande
número de espécies de plantas. Na crescente ausência de frugívoros de maior porte
1
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nos fragmentos da FES, sabiás são talvez os dispersores mais eficientes do palmito,
dispersando as sementes numa escala mais local, ao passo que o tucanuçu seria um
dos únicos dispersores a atuar numa escala mais ampla, garantindo assim a viabilidade genética e a conservação em longo prazo das populações do palmiteiro confinadas nos inúmeros fragmentos da FES no sudeste do Brasil.
Palavras-chave: Euterpe edulis. ornitocoria. fragmentação.
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VARIAÇÕES DE GRUPOS FUNCIONAIS DE AVES EM PAISAGENS RESULTANTES DE
PROCESSOS DE FRAGMENTAÇÃO E NUCLEAÇÃO
Gabriela Menezes Bochio1
Luiz dos Anjos2
A fragmentação florestal é o processo no qual ocorre um rompimento de uma
área continua de floresta resultando em uma paisagem com fragmentos florestais
de diversos tamanhos e graus de isolamento. Este tipo de paisagem é característica,
por exemplo, na região norte do Estado do Paraná. O processo de nucleação é quando
ocorre o estabelecimento e desenvolvimento de um determinado tipo de comunidade
em meio a outro como, por exemplo, áreas de campos que são sucessivamente invadidas por espécies de arbustos e pequenas árvores. Por meio de lento processo de
sucessão ecológica há a formação de manchas de floresta em áreas de campos, resultando em uma paisagem em mosaico campo-floresta, como ocorre na região próxima
ao município de Ponta Grossa e conhecida como Campos Gerais, também no Estado
do Paraná. Estes processos, supostamente, teriam efeitos diferentes na estrutura
funcional das comunidades de aves. Na fragmentação florestal supõe-se que os grupos funcionais de aves sejam mais similares entre os fragmentos florestais, devido
à capacidade de persistência das populações de aves em paisagens fragmentadas,
já que os processos de extinção demoram a ocorrer para determinadas espécies. Na
nucleação se supõe que as composições dos grupos funcionais sejam diferentes, pois,
podem existir manchas com variações de tamanho e isolamento diferentes, o que
interfere nos processos de colonização. O objetivo do estudo foi verificar se a composição de grupos funcionais de aves difere entre os dois diferentes processos nessas
duas paisagens encontradas no sul do Brasil. As espécies de aves foram agrupadas
em diferentes grupos funcionais de acordo com a dieta predominante (ex: frugívoro,
carnívoro, insetívoro), a preferência de habitat (ex: espécies que vivem no sub-bosque
ou na copa e subcopa) e no caso dos insetívoros o tipo de substrato de forrageio (ex:
folha, tronco e galho, aéreo). As espécies de aves foram desta forma classificadas
em 14 grupos funcionais. Diferentes abordagens foram utilizadas para investigar as
similaridades e/ou diferenças na composição dos grupos funcionais. Foram encontradas diferenças significativas na composição dos grupos funcionais nas paisagens
analisadas (ANOSIM, r = 0,675, p = 0,008). Análise de ordenação (NMDS) e análise
de agrupamento (médio dos grupos e SIMPROF) seguiram os mesmos padrões de
similaridade demonstrando diferenças significativas. Os fragmentos florestais (frag-
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mentação) tenderam a agruparem-se no espaço de ordenação, indicando uma maior
semelhança na composição dos grupos funcionais de aves. As manchas de floresta
(nucleação) não tenderam a agrupar-se, indicando maior dissimilaridade. Uma análise de porcentagem de similaridade (SIMPER) indicou quais os grupos funcionais
que mais contribuíram com essas diferenças no processo de nucleação: insetívoros
generalistas de sub-bosque, insetívoros de tronco e galho e insetívoros aéreos.
Palavras-chave: estrutura funcional. fragmentos florestais. manchas de floresta.
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RELAÇÅO ENTRE ATRIBUTOS ECOLÓGICOS E MORFOLÓGICOS DA AVIFAUNA EM
AMBIENTE DE TRANSIÇÃO FLORESTA-CAMPO NO SUL DO BRASIL
Danielle Franco1
Grasiela Casas
Rafael Antunes Dias
Sandra Cristina Müller
Atributos funcionais são características dos organismos (e.g. morfológicas, fisiológicas ou ecológicas) relacionadas com a aptidão destes, e que refletem respostas
dos organismos a variáveis ambientais ou ainda efeitos destes sobre processos ecossistêmicos. Alguns estudos com aves verificaram que características morfológicas
são correlacionadas com a ecologia da espécie, porém o que predomina na literatura são trabalhos que descrevem guildas ou características ecológicas associadas ao
uso de habitat em detrimento de análises baseadas em características morfológicas.
Apesar da grande disponibilidade de estudos que descrevem atributos ecológicos das
aves, como o estrato de forrageio e dieta, as classificações têm grande variação e discrepâncias na literatura. Deste modo, medidas morfológicas dos organismos/espécies
são mais exatas e mais indicadas para análises funcionais que relacionam espécies a
condições abióticas e/ou bióticas. O presente estudo tem por objetivo verificar a relação entre características ecológicas e morfológicas da avifauna presente em ambiente
de transição floresta-campo, no sul do Brasil. Foram utilizados dados parciais das
aves (27 espécies) registradas por parcelas nos ambientes ecótono floresta-campo e
campo na região fisiográfica dos Campos de Cima da Serra, no Rio Grande do Sul.
Os dados morfológicos compreenderam medidas de aves taxidermizadas em museus,
totalizando 10 atributos morfológicos. Como atributos ecológicos, consideramos tipo
de dieta e estrato de forrageamento obtidos na literatura, totalizando 10 atributos
binários. Cada conjunto de atributos consistiu uma matriz de espécies descritas por
suas características. A relação entre ambos os conjuntos foi avaliada através de correlação de Mantel, usando a distância Euclidiana como medida de semelhança entre as espécies, com os valores previamente centralizados e normalizados. Análises
de componentes principais (PCA) foram realizadas para verificar a distribuição dos
atributos de acordo com as espécies de aves, comparando quais atributos morfológicos e ecológicos estavam mais associados. A correlação de Mantel entre as matrizes
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de espécies descritas por atributos ecológicos e espécies por atributos morfológicos
foi significativa (ρ= 0,28, P= 0,02). Espécies com dieta frugívora, terrícolas, que forrageiam no sub-bosque foram caracterizadas por terem medidas maiores de tarso.
Espécies onívoras foram relacionadas a valores de culmem maiores. Espécies que
forrageiam no estrato médio, foram mais relacionadas a bicos mais largos, enquanto
carnívoros foram relacionados ao maior peso e comprimento da asa. Como boa parte
dos atributos morfológicos tiveram relações significativas com as informações sobre
dieta e estrato de forrageamento, podemos afirmar que atributos morfológicos podem
de fato predizer determinados atributos ecológicos. Isto indica o potencial de utilização de atributos morfológicos, cuja informação é mais precisa e acessível a partir de
medidas, em estudos que objetivam relacionar respostas ou efeitos dos organismos
em relação a gradientes de variáveis ambientais.
Palavras-chave: atributos funcionais. ecótono. aves.
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AVES DA BACIA DO ALTO IMBITUVÃO, PARANÁ
Vânia Rossetto Marcelino1
Kelly Geronazzo Martins2
Fabiane Ceruti3
Gerson Luis Lopes4
A bacia do rio Imbituvão está localizada na região centro-sul do estado do Paraná. O Alto Imbituvão está quase totalmente inserido nos municípios de Fernandes
Pinheiro e Teixeira Soares. O projeto denominado “Estratégias para o manejo florestal sustentável em pequenas propriedades rurais no Centro-Sul do Paraná, Brasil”,
desenvolvido por pesquisadores da UNICENTRO em parceria com a Universidade
de Rottenburg (Alemanha) e a EMBRAPA Florestas, pretende manejar e monitorar
fragmentos da Floresta de Araucária nesta bacia; a avifauna é usada como ferramenta bioindicadora. Um levantamento das espécies de aves na região central da bacia
do Alto Imbituvão, entre 2012 e 2013, em localidade rural conhecida como Assungui
(25°32’29.64”S, 50°33’44.58”W), apontou o registro, por observação visual e auditiva,
de 124 espécies de aves, distribuídas em 41 famílias. Além destas, fotos tiradas por
integrantes da equipe de inventário arbóreo do projeto, detectaram a presença de
outras 22 espécies e três famílias, totalizando então 146 espécies de aves registradas na localidade, distribuídas em 44 famílias. As espécies cujo registro se destaca,
pela sua raridade na região ou endemismo, são Accipiter superciliosus, Cathartes
aura, Dryocopus galeatus, Pteroglossus bailloni, Trogon rufus, Leptasthenura striolata, Capsiempis flaveola, Muscipipra vetula, Cyanocorax caeruleus, Polioptila lactea, Hemithraupis guira, Cyanoloxia brissonii e Haplospiza unicolor. Em seis fragmentos florestais da localidade foi aplicado o método do trajeto-irregular objetivando
calcular a Frequência Relativa de cada espécie registrada. Os remanescentes estão
em diferentes estágios de conservação, em geral beneficiando aves típicas de áreas
mais abertas em detrimento das exigentes em qualidade de vegetação. Verificou-se,
neste caso, que a avifauna foi um bom bioindicador do estado de conservação dos
fragmentos: análises de agrupamento hierárquico agruparam fragmentos florestais
semelhantes em biodiversidade.
Palavras-chave: Floresta Ombrófila Mista. fragmentos florestais. faunística.
Órgão Financiador: Fundação Araucária
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O PADRÃO DE COMPOSIÇÃO DA AVIFAUNA EM TRANSIÇÃO FLORESTA-CAMPO É
INFLUENCIADO PELO RAIO DE AMOSTRAGEM EM PONTOS DE ESCUTA?
Pamela Vanessa Friedemann Tavares1
Grasiela Casas1
Valério De Patta Pillar1
O Rio Grande do Sul é caracterizado por regiões em que os ecossistemas campestres podem formar mosaicos com Floresta Ombrófila Mista (floresta com Araucária) e Estacional. Nestas regiões há formação de ecótonos, zonas de transição entre
ecossistemas. Ecótonos apresentam condições ambientais únicas que se mostram
favoráveis a certo grupo de espécies, que podem ou não ocorrer nos ambientes próximos, visto a dependência da composição de aves e suas abundâncias aos componentes da estrutura da vegetação. Porém, a distância de detecção de espécies pelo
método pontos de escuta é diferenciada em distintos ambientes, tornando difícil a
comparação da avifauna entre floresta, ecótono e campo. Os objetivos deste trabalho são: avaliar a diferença na composição da avifauna em ambientes de transição
floresta-campo e comparar os resultados deste padrão de composição utilizando diferentes raios de amostragem nos pontos de escuta. Nove áreas foram selecionadas,
sendo três em cada região fisiográfica do estado: Campos de Cima da Serra, Serra
do Sudeste e Campanha. Em cada área, pontos de escuta foram realizados para levantamento da avifauna com raio limitado (25 metros e 50 metros) e raio ilimitado
em floresta, ecótono e campo. As amostragens foram realizadas entre dezembro de
2011 e fevereiro de 2012. Na floresta, os pontos foram localizados aproximadamente
a 150 metros da borda. Para verificar a diferença na composição de aves entre os
ambientes, análises de variância multivariada (MANOVA) foram realizadas com os
raios limitados e ilimitados. Análises de componentes principais (PCA) foram realizadas para visualizar a distribuição das unidades amostrais de acordo com as espécies de aves. Houve diferença significativa na composição de espécies de aves entre
os ambientes floresta, ecótono e campo, independente do raio aplicado na amostragem (P<0,05). A diferença na composição entre os ambientes indica uma substituição de algumas espécies ao longo da transição floresta-campo, e uma resposta da
avifauna às diferenças estruturais de vegetação. Nas PCAs, os eixos da ordenação
separam campo dos demais ambientes independente do raio utilizado. O uso do raio
ilimitado implica em ocasionais registros de por exemplo, aves campestres no ponto florestal. Mas a utilização do mesmo não influenciou o padrão de composição.
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Porém, a ordenação com raio de 25 metros mostrou um gradiente das áreas por região dos pontos de ecótono e floresta ao longo do primeiro eixo, evidenciando que para
estes ambientes a utilização de um menor raio proporciona uma maior acurácia na
detecção de diferenças na composição.
Palavras-chave: aves. ecótono. áudio-visual.
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FONTES DE VARIAÇÃO DA MORFOMETRIA DE FILHOTES DO PAPAGAIO-DE-CARAROXA (Amazona brasiliensis)
Jaqueline Dittrich1
André Andrian Padial2
Elenise Angelotti Bastos Sipinski3
Maria Cecília Abbud3
O papagaio-de-cara-roxa é uma ave endêmica da Mata Atlântica, distribuindo-se na região litorânea do sul de São Paulo até o norte de Santa Catarina. Por isso,
há um grande interesse na conservação dessa espécie, incluindo o acompanhamento
do tamanho populacional e da qualidade de vida de filhotes e adultos. Uma das maneiras para avaliar a qualidade de vida dos filhotes é medir atributos morfométricos.
Nesse trabalho, o objetivo foi avaliar que fatores contribuem para a variação morfométrica de filhotes do papagaio-de-cara-roxa na Baía das Laranjeiras, localizada na
APA de Guaraqueçaba, no litoral norte do Paraná. Desde 1998, a Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental (SPVS) atua, através do Projeto de
Conservação do Papagaio-de-Cara-Roxa, na área acima descrita. Esta região é uma
importante área de alimentação, dormitório e reprodução da espécie. Como estratégia para conservação do papagaio-de-cara-roxa, vários ninhos artificiais foram instalados para compensar a diminuição no número de ninhos naturais (ocos de árvore)
devido principalmente ao extrativismo e à queda natural de árvores. A biometria dos
filhotes nascidos tanto nos ninhos naturais quanto nos artificiais foi realizada em
praticamente todos os períodos reprodutivos desde 1998, de modo a acompanhar o
estado dessa população, assim como o sucesso reprodutivo dos casais em nidificação.
Esses dados obtidos em campo foram utilizados para avaliar as fontes de variação
da morfometria de filhotes de Amazona brasiliensis. Para isso, foram utilizadas três
Análises de Variância Multivariada Permutacional (PERMANOVA) para avaliar
diferenças na morfometria dos filhotes entre i) tipos de ninho (natural, madeira e
PVC), ii) períodos (1998-2001 e 2006-2013) e iii) ninho com diferentes densidades
de filhotes (1, 2 ou 3 filhotes por ninho). O tipo de ninho afetou significativamente a
morfometria dos filhotes (PERMANOVA: F = 4,95; P = 0,006), assim como o período
(PERMANOVA: F = 49,12; P < 0,001). É possível observar que filhotes em ninhos
naturais têm bicos maiores e tarsos menores do que filhotes em ninhos de PVC,
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enquanto que filhotes em ninhos de madeira apresentam valores intermediários.
Não foi observado o efeito do número de filhotes por ninho sobre a morfometria dos
mesmos (PERMANOVA: F = 1,51; P = 0,223). Ao longo do tempo, a morfometria dos
filhotes foi alterada provavelmente pela mudança no recurso utilizado pelas aves.
Esses resultados ressaltam a importância de se analisar dados gerados em estudos
de campo, de maneira a acompanhar a efetividade do projeto de conservação e auxiliar nas ações de manejo tomadas.
Palavras-chave: biometria. filhotes. conservação.
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PADRÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE AVES NAS FLORESTAS DE VÁRZEA DO RIO MADEIRA
Bianca Darski Silva1
Alexandre Aleixo1,2
Marcos Pérsio Dantas Santos1,3
Os estudos de padrões de distribuição das aves tem um papel importante na
formulação de hipóteses biogeográficas e nas práticas de conservação. No bioma
Amazônia são comuns estudos de distribuição de aves de florestas de terra firme,
enquanto pouco se sabe sobre as aves de ambientes de várzea. A principal proposta
de regionalização para as várzeas brasileiras são as ecorregiões da WWF, as quais
tiveram como uma das bases fundamentais para sua criação o conceito de áreas
de endemismo, um padrão de distribuição bem conhecido para aves de terra firme. O único estudo que testou esta proposta foi realizado ao longo dos rios Solimões-Amazonas e mostrou que os limites encontrados para a distribuição de aves,
plantas, aranhas e formigas não obedecem aos limites propostos para a regionalização da várzea. Na classificação de ecorregiões, as várzeas do rio Madeira estão
incluídas na Várzea de Monte Alegre. Nesse estudo, investigamos se a composição
de espécies de aves nas várzeas do rio Madeira é similar em toda a sua extensão.
Foram realizados censos (“Listas de 20 espécies”) e capturas com redes de neblina de
aves entre 10 de agosto a 20 de setembro de 2011. Visitamos 16 sítios de amostragem,
distantes entre si aproximadamente 60 km, entre Porto Velho (RO) e a confluência
com o rio Amazonas. Os dados de composição (qualitativos) foram ordenados pelo
método de NMDS e a diferença dos grupos formados foi testada pela ANOSIM. Ao
ordenar os sítios amostrados em relação à composição de espécies, três grupos foram
evidenciados (alto, médio e baixo Madeira), sendo esta configuração altamente explicada nos dois primeiros eixos (proporção da variância explicada de 92%). Os grupos
mostraram diferenças significativas quanto à composição de espécies (R = 0,818; p <
0,001). O setor alto (sítios 1 a 3) se diferenciou do setor médio (4 a 13) e baixo Madeira (14 a 16) (p = 0,04 e p = 0,03, respectivamente) e o setor médio também se diferenciou do baixo Madeira (p = 0,02). Nosso resultado mostra que a distribuição das aves
nas várzeas do rio Madeira não é homogênea, não podendo ser encaixada num único
tipo de zona de endemismo. Tais incongruências mostram a necessidade de testar as
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regionalizações propostas para a várzea contra dados biológicos para compreender
este ambiente e propor ações de conservação.
Palavras-chave: Ecorregiões. florestas inundadas. áreas de endemismo.
Orgãos finaciadores: Bolsa de mestrado CNPq e Edital Geoma Nº 061/2009 Processo CNPq 550331/2010-7.
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ISOLAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE Aspergillus fumigatus EM ÁGUA UTILIZADA
NA REABILITAÇÃO DE PINGUINS-DE-MAGALHÃES
Vanice Rodrigues Poester1,3
Gabriel Baracy Klafke1
Andréa Corrado Adornes2
Rodolfo Pinho da Silva Filho2
Melissa Orzechowski Xavier1
Os pinguins de Magalhães são aves marinhas que migram para o Brasil em
busca de alimento, durante esta migração tornam-se suscetíveis a adversidades do
meio, quando debilitados são encontrados na orla de praias e são recolhidos por instituições especificas que os reabilitam. Em cativeiro esses animais ficam expostos a
infecções oportunistas, tais como aspergilose, sendo esta a principal causa de mortalidade de pinguins em reabilitação. A aspergilose é uma doença respiratória, causada por fungos do gênero Aspergillus, sendo Aspergillus fumigatus a espécie mais
patogênica e responsável pela maioria dos casos. Esta espécie apresenta colônias de
textura pulverulenta, coloração verde-azulada e de rápido crescimento. A infecção é
primariamente aérea, mas existem relatos da dispersão destes fungos na água, com
isso, este trabalho tem como objetivo analisar a presença de Aspergillus fumigatus
na água utilizada nos tanques de reabilitação de Pinguins-de-Magalhães. Durante
um período de quatro meses, foram coletadas amostras semanais de 1l de água do
tanque onde os pinguins permanecem para reabilitação no Centro de Reabilitação de
Animais Marinhos (CRAM-FURG). O processamento das amostras foi realizado em
duplicata pela técnica de membrana filtrante, utilizando alíquotas de 250 ml e filtro
de 0,45 µm. Após a filtração a membrana utilizada em cada alíquota, foi dividida
em dois fragmentos semelhantes, sendo cada fragmento subdividido em seis. Estes
foram depositados sobre placas de Petri contendo ágar Sabouraud dextrose acrescido
de cloranfenicol e incubados por uma semana a 25C e a 37°C para isolamento fúngico. Após o período de incubação foi realizada a avaliação de características macro
e micromorfológicas das colônias isoladas para identificação do gênero Aspergillus
spp. e espécie Aspergillus fumigatus. Foram incluídas neste trabalho 16 amostras,
e em 37,5% (n=6) dessas foram isolados fungos da espécie Aspergillus fumigatus. O
trabalho demonstra que o principal agente etiológico da aspergilose está presente
de forma viável na água em que os Pinguins-de-Magalhães permanecem durante
reabilitação, podendo esta vir a ser considerada uma fonte de infecção para os animais debilitados e/ou predispostos ao desencadeamento da doença.
Palavras-chave: Aspergillus sp. pinguins. água.
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ANÁLISE GENÉTICA E FENOTÍPICA DA ZONA HÍBRIDA DOS OLHOS-DE-FOGO
(Pyriglena, THAMNOPHILIDAE) DA MATA ATLÂNTICA USANDO MODELOS DE CLINA
Marcos Maldonado-Coelho1
Sidnei Sampaio dos Santos2
Tatiana Teixeira Torres1
Cristina Yumi Miyaki 1,3
Zonas híbridas são definidas como o local onde ocorre fluxo gênico entre duas
populações ou espécies geneticamente diferenciadas. Elas são consideradas um excelente laboratório para o estudo da evolução por permitirem, por exemplo, analisar
diversos processos como o surgimento de barreiras ao fluxo gênico, seleção, estimativas de dispersão e número de genes envolvidos na diferenciação. Estudos prévios
têm mostrado que diferentes classes de DNA exibem amplitudes de introgressão
distintas. Por exemplo, genes ligados aos cromossomos sexuais apresentam menor
introgressão em relação aos genes autossômicos. Isto pode ser devido `a Regra de
Haldane (RH), que prediz que quando a hibridação ocorre, híbridos do sexo heterogamético possuem menor viabilidade e fertilidade. Como em aves as fêmeas constituem
o sexo heterogamético (ZW), é esperado que indivíduos híbridos do sexo feminino
sejam menos viáveis e mais estéreis do que machos (ZZ) híbridos. Desta forma, a RH
prediz introgressão diferencial de genes ligados ao sexo e de genes autossômicos em
zonas híbridas. Especificamente, caracteres ligados ao sexo feminino como o DNA
mitocondrial exibiriam padrões reduzidos de introgressão comparados com caracteres de natureza autossômica ou ligados unicamente ao sexo masculino. O presente
trabalho tem como objetivo principal contrastar as características de clinas genéticas
e fenotípicas baseado no modelo de tensão. Para tanto, usamos como sistema de estudo a zona de contato entre duas espécies irmãs de Olho-de-fogo da Mata Atlântica
(Pyriglena leucoptera e Pyriglena atra) que se hibridizam na região central do estado
da Bahia. As análises envolvendo marcadores nucleares autossômicos neutros, marcadores nucleares ligados ao cromosso]mo sexual Z, um marcador mitocondrial e a
plumagem dos machos indicam que: 1) a regra de Haldane é apenas parcialmente suportada uma vez que os genes ligados ao Z e os caracteres de plumagem dos machos
apresentam introgressão menor do que a do DNAmt e a dos autossomos; 2) a seleção
pós-zigótica parece ser um importante mecanismo na especiação dos Olho-de-fogo da
Mata Atlântica.
Palavras-chave: neotrópicos. evolução. especiação.
Órgãos financiadores: FAPESP, CAPES, CNPq.
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PADRÕES DE ANINHAMENTO DE ESPÉCIES DE AVES EM PLANTIOS DE EUCALIPTO
NO SUL DO BRASIL
Lucilene Inês Jacoboski1,3
Sandra Maria Hartz1
André de Mendonça-Lima2
O aninhamento da biodiversidade é definido pelo grau em que a composição de
espécies de pequenas comunidades é um subconjunto de grandes comunidades. Os
fatores que controlam a estrutura de subconjuntos aninhados podem ser como filtros,
que simplificam a estrutura das comunidades e levam a perda de espécies, resultando numa distribuição aninhada. Nesse contexto, o objetivo deste estudo foi avaliar se
espécies de aves registradas em plantios de eucalipto representam um subconjunto
daquelas comunidades encontradas em áreas de mata nativa. O estudo foi realizado
no Horto Florestal Barba Negra, situado no município de Barra do Ribeiro (30o 23’S51o 12’W GR), Rio Grande do Sul. Foram sorteados plantios de eucalipto de acordo
com sua idade: 0 a 3, 3 a 7, 7 a 14 e 14 a 25 anos (T1, T2, T3 e T4, respectivamente)
e áreas de mata nativa. Cada idade do plantio foi considerada como um tratamento,
nos quais foram estabelecidos dez sítios de amostragem com três pontos de escuta
cada, com um tempo de permanência de 10 minutos, um raio fixo de 50 m e uma distância de 200 m entre pontos, a mata nativa contou com o mesmo número de pontos.
As aves foram amostradas de outubro á dezembro de 2012. Para avaliar se a composição das espécies de aves nos plantios representa um subconjunto da mata nativa, foi efetuada uma análise de aninhamento através do programa NODF, usando
para isso 10 matrizes de presença/ausência de espécies. Foi calculado o aninhamento
para cada matriz observada e para dez matrizes geradas aleatoriamente em cada
modelo nulo. Após foi efetuado um Teste t pareado no ambiente R para cada modelo
nulo, com a finalidade de avaliar se o aninhamento observado foi maior do que o
esperado. Foram identificadas 73 espécies de aves, destas 56 espécies ocorreram na
mata nativa, 41 em T1, 33 em T2, 30 em T3 e 30 em T4. Os resultados da análise de
aninhamento demonstram que a composição das espécies de aves ocorre em padrão
aninhado, onde comunidades de aves encontradas nos plantios são subconjuntos daquela observada na mata nativa (NODFc= 72.16, p= 0.001). Quando comparados
o valor observado com os modelos nulos 1 (p= 0.002) e 2 (p= 0.008), esse padrão se
manteve. Entre os fatores que promovem o aninhamento está a estrutura do hábi-
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tat e o tamanho do fragmento, quanto mais perturbado o ambiente, maior será o
aninhamento. As plantações de eucalipto no local de estudo são mosaicos de
diferentes idades e tamanhos, além disso, a estrutura da vegetação é bastante homogênea, de forma que apenas espécies de aves pouco especialistas em recursos conseguem se adaptar a estas condições. Neste sentido, esses plantios favorecem uma
distribuição aninhada de espécies, com comunidades pequenas que representam
subconjuntos de comunidades maiores encontradas na mata nativa.
Palavras-chave: subconjuntos. avifauna. silvicultura.
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ESTRUTURA DE COMUNIDADES DE AVES EM PLANTIOS DE EUCALIPTO NO
SUL DO BRASIL
Lucilene Inês Jacoboski1,3
Sandra Maria Hartz1
André de Mendonça-Lima2
A substituição de ambientes nativos por plantações florestais está se tornando
uma prática cada vez mais comum no Brasil. A perda de componentes estruturais
em florestas plantadas, como a escassez de substratos específicos de forrageamento
e nidificação dentre outros recursos, podem reduzir a riqueza e alterar a composição das comunidades de aves, de forma que as plantações de eucalipto, bem como
outras monoculturas, podem ter comunidades de aves caracterizadas principalmente por espécies generalistas e de áreas abertas. O objetivo deste estudo foi avaliar
diferenças na riqueza, composição e abundância de espécies de aves em plantios de
eucalipto de diferentes idades de cultivo, comparados com áreas de mata nativa. O
estudo foi realizado no Horto Florestal Barba Negra, situado no município de Barra
do Ribeiro (30o 23’S- 51o 12’W GR), Rio Grande do Sul. Foram selecionados plantios
de eucalipto de acordo com a idade dos plantios: 0 a 3, 3 a 7, 7 a 14 e 14 a 25 anos (T1,
T2, T3 e T4, respectivamente) e áreas de mata nativa. Cada idade do plantio foi considerada como um tratamento, nos quais foram estabelecidos dez sítios de amostragem com três pontos de escuta cada, com um tempo de permanência de 10 minutos,
um raio fixo de 50 m e uma distância de 200 m entre pontos, a mata nativa contou
com o mesmo número de pontos. As aves foram amostradas de outubro á dezembro
de 2012. Os dados de riqueza de espécies de aves foram rarefeitos para padronizar
o número de espécies entre as amostras. Para avaliar diferenças na riqueza rarefeita e abundância entre os tratamentos e a mata nativa foi realizada uma ANOVA.
Para verificar diferenças na composição de espécies entre as comunidades foi feita
uma MANOVA. As análises foram realizadas nos programas PAST e MULTIV 2.63.
Foram identificadas 73 espécies de aves, destas 56 espécies ocorreram na mata nativa, 41 em T1, 33 em T2, 30 em T3 e 30 em T4. Observou-se uma maior riqueza e
abundância de espécies na mata nativa, demonstrando diferença significativa (p=
0.0001) quando comparadas aos tratamentos referentes aos plantios de eucalipto,
que apresentaram resultados similares entre si. Com relação á composição de espécies, a MANOVA mostrou diferenças significativas entre a mata nativa e todos os tratamentos relacionados aos plantios de eucalipto (p= 0.0001), já com relação aos plantios, somente o contraste entre T1 e T3 apresentou diferença significativa (p= 0.009).
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Os resultados demonstram que as diferenças na riqueza, composição e abundância
de espécies de aves estão associadas com as mudanças ocasionadas pela substituição
da floresta nativa pelas florestas plantadas, pois em florestas nativas observa-se
uma maior heterogeneidade florística, dispondo de uma maior variedade de recursos
para as espécies de aves, ao contrário dos plantios de eucalipto, onde a estrutura da
vegetação é bastante simplificada, resultando em uma menor diversidade de espécies.
Palavras-chave: silvicultura. aves. mata nativa.
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FILOGEOGRAFIA DE Dendrocolaptes platyrostris (DENDROCOLAPTIDAE):
ENFOQUE NA INFLUÊNCIA DE RIOS NA DIVERSIFICAÇÃO
Amanda Vaz Rocha1,4
Lemuel Olivio Leite2
Aline Cabral Braga de Medeiros3
Renato Caparroz1
Os rios e seus vales podem ser barreiras primárias ou secundárias ao fluxo
gênico. O arapaçu-grande (Dendrocolaptes platyrostris) possui duas sub-espécies definidas segundo a variação morfológica associada as áreas de ocorrência: Cerrado e
Mata Atlântica. Em estudo anterior foram identificadas três linhagens com moderado ou baixo fluxo gênico dentro de D. platyrostris e sugerido a presença de duas
barreiras genéticas entre estas linhagens. Contudo, essas barreiras não foram claramente identificadas. Neste contexto, o presente trabalho tem o objetivo de avaliar
se os rios São Francisco e Paranapanema podem ser essas barreiras. Para tanto, foi
analisado um segmento de 423 pb do gene mitocondrial citocromo b de 53 indivíduos
de 19 localidades. Para caracterizar a variabilidade das sequências foram estimadas
as diversidades haplotípica e nucleotídica. A relação genética entre as sequências foi
avaliada por dois métodos: (I) rede de haplotipos; (II) baseados em evolução mínima
e inferência bayesiana. A análise de variância molecular (AMOVA) foi realizada buscando testar se a estrutura populacional de Dendrocolaptes platyrostris é baseada
na hipótese de isolamento pelos rios São Francisco: Oeste (OSF), Leste (LSF); e o Rio
Paranapanema: Sul (Sul). Para avaliar se as populações definidas como: OSF, LSF e
Sul sofreram expansão demográfica recente foi aplicado o teste R2. Das populações
previamente estabelecidas, LSF foi a que apresentou maior índices de diversidade
genética, assim como foi a única população que apresentou evidência de expansão. A
rede de haplótipos, a análise de evolução mínima e inferência bayesiana, assim como
a AMOVA sugerem a existência de três grupos genéticos, os quais podem ser associados às margens destes dois rios: o Rio São Francisco que divide as populações em
Leste (LSF) e Oeste (OSF), e o rio Paranapanema no isolamento da terceira população ao Sul. Além disso, observa-se um compartilhamento de haplótipos entre os indivíduos na mesma margem, a uma distância de 590km, e não compartilhamento entre
indivíduos de margens diferentes, com distância de 9,6 km. Tais resultados indicam
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que rios podem ser barreiras efetivas para a dispersão desta espécie de arapaçu.
Conclui-se com este trabalho que o rio São Francisco pode ser uma barreira secundária ao fluxo gênico para as populações de D. platyrostris, separando as populações
em Leste (LSF) e Oeste (OSF), a partir de expansão da região central de sua distribuição. Baseado nisto, levanta-se a hipótese também que o rio Paranapanema pode
ser um dos elementos para a diferenciação da população do Sul.
Palavras-chave: Barreiras geográficas. vicariância. estrutura populacional.
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RAZÃO SEXUAL SECUNDÁRIA DESVIADA PARA MACHOS EM Phacellodomus
rufifrons
Denise Rodrigues de Souza1
Yara Ballarini2
Miguel Ângelo Marini3
A razão sexual é a proporção de machos em relação a fêmeas numa dada população. Espera-se que a razão sexual secundária tenha um equilíbrio de 1:1 uma vez que
a seleção natural favorece os pais que investem igualmente em ambos os sexos. Phacellodomus rufifrons, é um furnarídeo, que ocorre em áreas de Cerrado e Caatinga no
Brasil. Constrói ninhos fechados com gravetos com várias câmaras independentes.
Possui reprodução cooperativa facultativa com a presença de ajudantes de ninho. O
objetivo deste trabalho foi determinar a razão sexual secundária de P. rufifrons na
Estação Ecológica de Águas Emendadas (ESECAE), Brasília-DF. Os ninhos foram
monitorados duas vezes por semana durante a estação reprodutiva, que compreendeu os meses de setembro a dezembro dos anos de 2011 e 2012. Após o nascimento
dos ninhegos, foram coletadas amostras de sangue retiradas da veia braquial com
auxílio de agulhas descartáveis, que foram armazenadas em papel filtro. As análises
laboratoriais para a determinação do sexo foram realizadas por um laboratório comercial. Foi realizada a determinação do sexo de 33 ninhegos, sendo 9 ninhegos de
2011 e 24 de 2012. Dos ninhegos amostrados em 2011, 6 foram machos e 3 fêmeas, a
razão sexual secundária neste ano foi de 2;1, o que diferiu do equilíbrio esperado de
1:1. Já dos ninhegos de 2012, 17 foram machos e 7 fêmeas, a razão sexual foi de 2.4:1,
também diferindo do equilíbrio. Foi analisado o número total de ninhegos dos dois
anos (n=33), com diferença significativa na alocação do sexo (teste binomial: 95% IC
= 0.51-0.84, p=0.035). Foi analisada a alocação de sexo entre irmãos de 11 ninhadas
de 2012. As ninhadas que produziram apenas um ninhego (n=2) tiveram somente
ninhegos fêmeas. Das ninhadas com dois ninhegos (n=6), 5 tiveram somente filhotes
machos, e uma teve 1 ninhego macho e 1 fêmea. Já as ninhadas que produziram 3
ninhegos (n= 2) cada uma teve 2 ninhegos machos e 1 fêmea, já uma ninhada com 4
ninhegos teve 2 ninhegos machos e 2 fêmeas. Das ninhadas com mais de um ninhego
(n=9), 6 tiveram o primeiro ninhego macho, e 3 tiveram o primeiro ninhego fêmea.
Os resultados mostraram que existe um desvio na razão sexual secundária para machos em P. rufifrons. Este desvio poderia ser explicado por se tratar de uma espécie
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com reprodução cooperativa facultativa com presença de ajudantes de ninhos, que
são em sua maioria machos, sendo assim esperado que o desvio seja a favor do sexo
ajudante.
Palavras-chave: Razão sexual. alocação de sexo. Furnariidae.
Órgãos financiadores: CAPES, CNPq.
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OBSERVAÇÕES SOBRE A DIETA ALIMENTAR DE Amazona vinacea EM AMBIENTE
NATURAL
Jonas Claudiomar Kilpp1,2,3
Gabriela Elisa Dal Pizzol1,2
Nêmora Pauletti Prestes1,2
Jaime Martinez1,2
O papagaio de-peito-roxo Amazona vinacea é um psitacídeo neotropical com
distribuição na Argentina, Paraguai e Brasil. Neste último ocorre da Bahia e Minas
Gerais aos estados do sul. Na maior parte de sua distribuição está associado às florestas com araucárias (Araucaria angustifolia). Apesar de alguns dos itens alimentares de sua dieta já serem conhecidos, mais informações são necessárias sobre essa
diversidade, além da importância de cada espécie na sua alimentação. As observações foram realizadas durante o seguimento diário de seis indivíduos de Amazona
vinacea que receberam rádio-colar e estão sendo acompanhados pela técnica da radiotelemetria. O rastreamento ocorreu durante os meses de janeiro a maio de 2013
nos municípios de Campos Novos, Abdon Batista, Cerro Negro e Campo Belo do Sul,
todos em Santa Catarina. Foram observadas 13 espécies arbóreas consumidas: rebentos de folha e frutos de canela-guaicá Ocotea puberola (janeiro, n=7), sementes de
camboatá-vermelho Cupania vernalis (janeiro, n=8), pseudo-frutos de pinho-bravo
Podocarpus lambertii (janeiro e fevereiro, n=4), pseudo-frutos de uva-do-japão Hovenia dulcis (fevereiro e março, n=3), frutos de tarumã Vitex megapotamica (fevereiro
e março, n=3), frutos de uvaia Eugenia pyriformis (fevereiro,n=1), rebentos de folha e
folhas de bracatinga Mimosa scabrella (fevereiro e março, n=2), frutos de goiaba-da-serra Acca sellowiana (abril, n=1), rebentos de folha, folhas e sementes de araucária
Araucaria angustifolia (abril e maio, n=6), frutos de eucalipto Eucalyptus sp (abril,
n=3), frutos de cinamomo Melia azedarach (maio, n=1), folhas de corticeira-da-serra
Erythrina falcata (maio, n=2), rebentos de folha e folhas de vassourão Piptocarpha
angustifolia (maio, n=2). Foi verificado um deslocamento dos bandos de papagaios
para locais onde havia grande oferta de alimento de acordo com a época, principalmente áreas com Ocotea puberula em janeiro, Podocarpus lambertii e Vitex megapotamica em fevereiro e a busca pelas sementes de Araucaria angustifolia a partir de
abril. Denota-se a importância das espécies exóticas na dieta alimentar do papagaio-
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-de-peito-roxo, como Hovenia dulcis, Eucalyptus sp e Melia azedarach. Os resultados
podem ser considerados parciais e novas adições de espécies de interesse alimentar
para Amazona vinacea poderão ser acrescentadas.
Palavras-chave: Araucária. papagaio-de-peito-roxo. pinhão.
Órgãos financiadores: Funbio (Acordo TFCA - Trade Forest Conservation Act) e Fundação Grupo O Boticário de
Proteção à Natureza.
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INVENTÁRIO PRELIMINAR DA AVIFAUNA NA REGIÃO CENTRAL DE MINAS GERAIS:
CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, ALVORADA DE MINAS E DOM JOAQUIM.
Christian Regis da Silva1,2
Thiago Oliveira e Almeida1
Henrique Belfort Gomes1
Desde agosto de 2012, é realizado o monitoramento da avifauna relacionada ao
empreendimento minerário Minas-Rio, de propriedade da Anglo American. O programa ocorre trimestralmente e tem previsão de término em novembro de 2013.
Cada campanha possui 13 dias efetivos de amostragem. Como parte integrante do
programa de monitoramento, é realizado o inventário da avifauna local. Com o objetivo de potencializar o sucesso no resultado, são utilizados dois métodos de amostragem: redes de neblina e pontos de escuta. As unidades amostrais estão distribuídas
nos municípios de Conceição do Mato Dentro, Alvorada de Minas e Dom Joaquim,
situados na região central de Minas Gerais, na vertente oriental da Serra do Cipó. A
região divide as bacias do Rio São Francisco e do Rio Doce. Está inserida entre os domínios da Mata Atlântica e do Cerrado, apresentando formações vegetais como: Floresta Estacional Semidecidual, Cerrado Sensu Stricto e Campo Rupestre, sofrendo
influências das atividades de pastoreio, ambiente urbano e por atividade minerária.
Foram registradas, até maio de 2013 (quarta campanha), 223 espécies, distribuídas
em 49 famílias e 22 ordens. Passeriformes foi a mais representada, com 23 famílias,
47% do total. A família Tyrannidae apresentou maior riqueza (n=36), seguida de
Furnariidae (n=15) e Thraupidae (n=13). A riqueza estimada, até o momento, é de
232 espécies, 4% a mais do que o total de espécies registradas. O desvio padrão é
de ± 6,25. As guildas tróficas de maior representatividade foram: Insetívora (52%),
Frugívora (16%) e Granívora (8,5%). Das espécies registradas até o momento, 39 são
consideradas endêmicas, sendo 35 da Mata Atlântica (ex.: Cercomacra brasiliana,
Formicivora serrana, Turdus subalaris), três do Cerrado e uma da Caatinga (Sakesphorus cristatus) – ave recentemente registrada na região. Quarenta e seis espécies são consideradas de interesse conservacionista, dentre elas: Spizaetus tyrannus,
Drymophila ochropyga, Haplospiza unicolor e Pyroderus scutatus. Este estudo pode
ser considerado de relevância já que a região estudada é apontada como área de extrema importância biológica.
Palavras-chave: Levantamento. Bacias dos Rios São Francisco e Doce, Serra do Cipó.
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AS PESQUISAS COM AVES AQUÁTICAS NO BRASIL
Bia de Arruda Almeida1
Luiz dos Anjos2
As zonas úmidas são definidas pela convenção de Ramsar como ambientes
costeiros, marinhos e continentais de água doce, salobra ou salgada, enquanto as
aves aquáticas são definidas como “espécies de aves que possuem uma dependência ecológica da água”, e podem ser divididas em aves aquáticas continentais, costeiras ou oceânicas. Neste trabalho, realizamos uma análise cienciométrica dos estudos com aves aquáticas no Brasil até 2012, com o objetivo de explorar as tendências das pesquisas e a evolução das publicações relacionadas a esses organismos
no país. Realizamos o levantamento bibliográfico nas bases de dados “Periódicos
CAPES”, “ISI Web of Knowledge”, “Biological Abstracts”, Aquatic Sciences and
Fisheries Abstracts” e “Google Scholar”, com as palavras-chave (Brazil*) AND
(waterbird* OR shorebird* OR seabird* OR waterfowl* OR “Aquatic bird*” OR
“wading bird*” OR wader*). Encontramos um total de 286 trabalhos, sendo o mais
antigo datado de 1976. Houve uma tendência de crescimento no número de artigos
produzidos, que foi muito mais acentuada para os trabalhos com aves marinhas
(que representaram 68,5% do total de trabalhos encontrados, entre costeiras e pelágicas) do que com aves de água doce (31,5% dos trabalhos encontrados). Quando
verificamos as instituições dos primeiros autores das publicações, obtivemos um
total de 79 instituições, sendo as mais representativas a FURG, com 31 trabalhos
publicados; a Unisinos, com 20 artigos; e a Ufscar, com 19 publicações. As instituições que tiveram os maiores números de artigos publicados trabalharam em 81,6%
dos casos com aves marinhas, enquanto que as instituições que publicaram quatro
ou menos artigos cada uma apresentaram uma menor especialização (59,8% das
pesquisas com aves marinhas). Os aspectos mais estudados nas publicações foram sazonalidade, migração, diversidade, comportamento, reprodução e registros,
que juntos constaram em 54% dos trabalhos. Constatamos uma preferência pelo
estudo de aves aquáticas marinhas em detrimento das aves de água doce principalmente a partir dos anos 2000, período em que houve maior crescimento no
número de publicações. Essa preferência se deu acentuadamente nas instituições
com maiores números de trabalhos publicados. Observamos ainda que a produção
científica ligada às aves do ambiente marinho pode ser caracterizada de uma ma-
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neira geral como descritiva, enquanto que a produção ligada às aves de água doce,
embora menos representativa, tem, comparativamente, um maior número de trabalhos que abordam a ecologia e linhas de pesquisa menos comuns, como a paleontologia e a genética populacional.
Palavras-chave: Cienciometria. zonas úmidas. aves aquáticas.
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REGISTRO DA NIDIFICAÇÃO DE Dendroplex picus NO PARQUE ZOOBOTÂNICO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, RIO BRANCO, ACRE, BRASIL
Jônatas Machado Lima1
Edson Guilherme2
Dendroplex picus (Gmelin, 1788) é uma espécie comum na Amazônia em baixadas próximas de rios e lagos, típico das ilhas florestadas de grandes rios amazônicos.
As aves dessa família nidificam em ocos de árvores em adiantado estado de decomposição. No dia 19 de dezembro de 2012, foi encontrado próximo ao açude do viveiro
do Parque Zoobotânico (9º57’10.4” S, 67º51’55.1” W) um ninho de D. picus com 1 ovo
e somente 5 dias depois foi registrado o segundo ovo. O ninho foi feito em um tronco
morto de uma pupunheira (Bactris gasipaes). O tronco morto da pupunheira media
2,03 m de altura e a profundidade da câmara onde se encontrava o ninho foi de 0.93
m a partir do solo. A entrada do ninho mediu 59 cm de diâmetro. O ninho na base da
câmara incubadora estava forrado com lascas de casca de árvores e alguns poucos
gravetos. Os dois ovos que havia no ninho eram de cor branca com pouco brilho. Os
ovos mediram 24 mm de comprimento por 19 mm de largura e pesaram 6g cada um.
Foi observado dois indivíduos (provável casal) se revezado na incubação dos ovos.
Enquanto um estava incubando os ovos o outro ficava nos arredores do ninho. O ninho foi acompanhado de dezembro de 2012 a janeiro de 2013 em 36 dias. As visitas
ao ninho foram feitas dia sim dia não. O período de incubação durou 19 dias. No dia
07 nasceram os dois filhotes e no dia seguinte foram pesados e um filhote pesou 17
gramas e o outro 13 gramas, sendo o mais pesado usado para diferenciar o peso citado mais adiante. A partir de então os ninhegos foram sendo pesados a cada dois dias
até abandonarem o ninho. Os filhotes permaneceram no ninho 17 dias. Os filhotes
tiveram diferença de peso que oscilava de 4 a 5 gramas até que no 7º dia no ninho
apresentaram pesos iguais e no 14º dia o filhote sempre mais pesado havia emagrecido 6 gramas e o outro filhote, 3 gramas. A abertura total dos olhos aconteceu entre
o 3º e7º dia e a substituição das penugens por penas foi mais acentuada a partir do 9º
dia (16/01/2013) quando os filhotes foram anilhados: filhote 1 H91425 com 45 gramas
e filhote 2 H91420 com 40 gramas. No 17º dia os filhotes já não foram encontrados
no ninho e foi estimado o sucesso reprodutivo desde a postura até a saída dos filhotes
do ninho.
Palavras-chave: Amazônia ocidental. nidificação. Dendroplex picus.
1

2

Bolsista de Iniciação Cientifica, Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, Universidade Federal do Acre, E-mail: jonnathans@
hotmail.com.br.
UFAC – Universidade Federal do Acre, Laboratório de Ornitologia, BR 364, Km 04, Distrito Industrial, 69920-900, Rio Branco – AC,
E-mail: guilherme@ufac.br.

292

XX CONGRESSO BRASILEIRO DE ORNITOLOGIA
Universidade de Passo Fundo x 04 a 07 de novembro de 2013

PRIMEIRO REGISTRO DE AJUDANTES DE NINHO EM CARDEAL-AMARELO,
Gubernatrix cristata, NO BRASIL
Christian Beier1,2
Mauricio da Silveira Pereira1
Miriam Santos Borba1
Márcio Repenning1
Carla Suertegaray Fontana1
O cardeal-amarelo (Gubernatrix cristata) é um Emberizidae encontrado no
Uruguai, centro-norte da Argentina e sul do Brasil, no Rio Grande do Sul. Embora
relatos indiquem que no passado a espécie era mais abundante na região mencionada, atualmente é considerada rara e criticamente ameaçada de extinção. A biologia e
a ecologia do cardeal-amarelo são pouco conhecidas. Entre junho de 2012 e maio de
2013, indivíduos da espécie foram capturados e anilhados durante monitoramento
de aves realizado no Parque Estadual do Espinilho, município de Barra do Quaraí,
Rio Grande do Sul. Em novembro de 2012, retornando aos locais de captura, foram
realizadas buscas por ninhos, os quais foram encontrados e monitorados, totalizando
128 horas de observação. Dos cinco casais encontrados em atividade reprodutiva, em
três deles foi constatada a presença de ajudantes de ninho. Todos os ajudantes eram
machos, alguns com plumagem ainda semelhante à da fêmea, mas que gradualmente foi substituída pela plumagem definitiva de macho adulto. Para um dos grupos foi
possível monitorar três posturas, onde a primeira não teve sucesso. A segunda postura teve sucesso, com três filhotes que saíram do ninho em dezembro de 2012. Em janeiro de 2013, foi encontrado o ninho da terceira postura, este com dois ovos, os quais
foram monitorados somente até a eclosão. De forma geral, o ajudante participou das
atividades de defesa do ninho e do território, além de alimentar os filhotes no ninho
e após saírem do mesmo. As contribuições na entrega de alimento para os ninhegos
pelo macho, pela fêmea e pelo ajudante foram 36,1%, 35,4% e 28,5% (n=144), respectivamente. Enquanto o casal reprodutivo se ocupava do novo ninho, o ajudante se
dedicava exclusivamente aos jovens, acompanhando-os para forragear e entregando
alimento a eles. Em maio de 2013, foi encontrado um dos jovens da terceira postura
junto com o grupo familiar. Em outros dois grupos, após o insucesso da primeira
postura, a fêmea não foi mais encontrada, porém macho e ajudante permaneceram
juntos defendendo seu território. Este é o primeiro registro de ajudantes de ninho
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para o cardeal-amarelo, e talvez para Emberizidae, e faz parte de um estudo mais
abrangente em andamento, contribuindo para o conhecimento do comportamento e
da reprodução da espécie.
Palavras-chave: Parque Estadual do Espinilho. helpers. comportamento.
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LEVANTAMENTO PRELIMINAR DA AVIFAUNA NO HORTO FLORESTAL TOTE GARCIA,
CUIABÁ – MT
Johny de Carli Santos1
Benedito Freitas2
A demanda por estudos sobre a fauna e flora de áreas urbanas tem aumentado
recentemente e as atividades de observação de aves, aliadas as listas de registros,
incrementam o conhecimento da biodiversidade regional. O Horto Florestal Tote
Garcia possui cerca 15 hectares e está situado na zona sul da cidade de Cuiabá, à
margem do rio Coxipó, (S 15° 37’ 50”, W 56° 3’ 46”). Na área urbana de Cuiabá já
foram registradas mais de 220 espécies de aves, distribuídas ao longo das áreas remanescentes de cerrado, matas ciliares e parques urbanos. O objetivo deste trabalho
é apresentar os resultados preliminares da riqueza de espécies registradas no Horto
Florestal, área urbana que é utilizada para lazer recreativo, produção de mudas e
estudos de educação ambiental pelas escolas da rede pública da cidade. As observações foram realizadas no período matutino e crepuscular nas trilhas já existentes.
Para a coleta de dados, foram utilizados binóculos (8x40 e 10x50), técnicas de senso-por-ponto e de busca direta com o auxílio de playback para confirmação de algumas
espécies. Neste estudo foram registradas 62 espécies de aves distribuídas em 29 famílias e 14 ordens. Sendo a família com o maior número de espécies identificadas a
Tyrannidae (11,5%) seguida de Ardeidae, Columbidae e Thraupidae (8,2%). A falta
de registros de aves endêmicas do cerrado, tal como Antilophia galeata que ocorre em
áreas próximas à cidade, sugere que o rio Coxipó apresenta alto grau de antropização
e está em estágio avançado de poluição. O mapeamento das espécies registradas na
cidade de Cuiabá é necessário para identificar áreas prioritárias para a conservação
da biodiversidade local.
Palavras-chave: Parques urbanos. Cerrado. Cuiabá.
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AVES DO PARQUE ESTADUAL DE IBIPORÃ, PARANÁ, BRASIL: COLONIZAÇÃO E
EXTINÇÃO DE ESPÉCIES
Larissa Corsini Calsavara1
Luiz dos Anjos1
A cobertura florestal da região do norte do estado do Paraná sofreu uma intensa redução devido ao desmatamento, restando atualmente alguns remanescentes florestais com diversos tamanhos, mas na sua maioria considerados isolados e contendo
apenas um subconjunto da comunidade original. Extinção local e/ou substituição de
espécies são fenômenos conhecidos nos fragmentos, o contrário de grandes áreas florestais onde as populações parecem se manter viáveis a longo prazo. O objetivo do
presente trabalho foi registrar a riqueza e a abundância relativa de espécies de aves
de um destes fragmentos de floresta do norte do Paraná, o Parque Estadual de Ibiporã (60ha). O estudo foi iniciado em dezembro de 2012 e terá continuidade até outubro
de 2013. Os dados obtidos foram comparados com os obtidos no mesmo local há dezesseis anos atrás. A composição da avifauna foi investigada usando mensalmente os
métodos de transecção e de amostragem por pontos. Até o presente foram registradas
71 espécies distribuídas em 19 famílias. 16 novas espécies foram registradas, porém
outras 49 espécies estiveram ausentes. As espécies até o momento não registradas
são consideradas sensíveis à extinção em fragmentos florestais do norte do Paraná.
As prováveis causas dessas perdas são fragmentação, isolamento e o tamanho do
parque.
Palavras-chave: Composição de aves. espécies sensíveis e fragmentação.
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MORTALIDADE DE AVES POR FATORES ANTRÓPICOS EM UMA ÁREA PROTEGIDA DO
SUDESTE DO BRASIL
Lucas Penna Soares Santos1,2
Vinícius Ferreira de Abreu1
Marcelo Ferreira de Vasconcelos1
Diversos fatores são conhecidos em relação à mortalidade de aves envolvendo
tanto causas naturais, quanto antrópicas em escala global. Relata-se que a maior
influência antrópica sobre a mortalidade destes animais ocorre pela destruição dos
hábitats naturais. No caso das aves, choques contra vidraças e por atropelamentos
são causas potenciais para declínios populacionais de várias espécies. Neste contexto, o presente trabalho apresenta uma experiência aplicada para o estudo da influência antrópica sobre a mortalidade de aves, com objetivo de analisar os fatores
humanos que se relacionam com os estes padrões de perda de exemplares da avifauna. O estudo foi realizado na RPPN Santuário do Caraça, considerada como área
prioritária para a conservação das aves, abrigando espécies endêmicas e ameaçadas
de extinção. Nos últimos anos, verificou-se um número considerável de acidentes
envolvendo a avifauna local, em função de choques contra edificações e de atropelamentos nas estradas de acesso. Entre o período de 2007 e 2013, foram coletados
todos os indivíduos encontrados mortos, que foram acondicionados em congeladores
para posterior preparação (peles e esqueletos) e depósito nas coleções científicas do
Museu de Ciências Naturais da PUC Minas, Coleção Ornitológica do Departamento
de Zoologia da UFMG e Museu de Zoologia da USP. Com auxílio da equipe da RPPN,
foram anotadas, no momento da coleta, algumas características relacionadas às condições de tempo, luminosidade, data, hora e qual o lado da edificação que cada ave
sofreu a colisão. No período de estudo foram obtidos 140 exemplares, representantes
de 50 espécies. Em relação à mortalidade, destacam-se os táxons: Patagioenas plumbea (n=21), Pygochelidon cyanoleuca (n=11), indivíduos do gênero Turdus (n=11) e
do gênero Thraupis (n=9). Estes podem estar relacionados a uma alta capacidade
de voo destas aves e à independência florestal de algumas delas. Analisando-se as
classes de peso e, consequentemente, de tamanho das espécies afetadas, verificou-se uma variação de indivíduos desde a primeira classe de peso (1,0-9,0 g, ex. Trochilidae), até a última classe determinada (311-322 g, ex. Columbidae). Acredita-se
que as aves não reconheçam as vidraças como barreiras, as quais se tornam cada
vez mais vulneráveis em consequência do aumento de construções humanas e pela
urbanização. Ressalta-se a importância de aproveitamento de material zoológico
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para a pesquisa científica de espécimes que seriam perdidos por estes acidentes.
O atual estudo pode ser utilizado como forma de levantamento e monitoramento
sobre os efeitos antrópicos sobre a comunidade de aves. Além disso, o conhecimento
dos padrões de mortalidade de aves traz informações importantes para a ecologia
aplicada e pode ser utilizado para a proposição de medidas mitigadoras, visando a
conservação deste grupo.
Palavras-chave: Mortalidade. Avifauna. Fatores antrópicos.
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OBSERVAÇÕES INÉDITAS DO COMPORTAMENTO TERRITORIAL, DE FORRAGEIO
E REPRODUTIVO DE Picumnus rufiventris EM UM FRAGMENTO FLORESTAL
URBANO NO LESTE DO ACRE, BRASIL
Tomaz Nascimento de Melo1
Edson Guilherme1,2
O pica-pau-anão-vermelho (Picumnus rufiventris Bonaparte, 1838) é uma ave
pouco conspícua restrita ao oeste da Amazônia. É considerada rara em sua área de
ocorrência e praticamente não há informações sobre sua ecologia. Neste trabalho
são apresentadas as primeiras informações sobre a o comportamento de forrageio,
suas manifestações sonoras e comportamento reprodutivo. No dia 10 de abril, uma
fêmea de P. rufiventris foi anilhada no Parque Zoobotânico da Universidade Federal
do Acre (9°57’14.16”S, 67°52’30.81”O). Desde então este indivíduo e seu parceiro começaram a ser monitorados em seu território inserido dentro de uma mata de terra
firme dominada por bambus (Guadua weberbaueri). Ambos espécimes foram observadas forrageando apenas em bambus e cipós, sendo os bambus o substrato onde
foram mais observados. A altura do forrageio variou de 1 a 7 m. Os comportamentos
de procura utilizados foram saltar e escalar e o único comportamento de ataque foi o
de martelar. Foram observadas quatro diferentes manifestações sonoras da espécie:
canto, chamado, tamborilar e bicar. Um provável ninho foi encontrado no dia 31 de
maio. O ninho foi feito em uma árvore morta de 41 cm de diâmetro externo e a porta
de entrada estava a 1,14 m do solo. No dia em que o ninho foi encontrado um jovem
foi observado acompanhando o casal nas proximidades do ninho. As informações
aqui apresentadas, embora preliminares, contribuem com o conhecimento da ecologia desta espécie pouco estudada embora bem distribuída no oeste da Amazônia.
Palavras-chave: Alimentação. bambu. sudoeste da Amazônia.
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FORRAGEIO DE Turdus rufiventris E T. leucomelas (AVES: TURDIDAE)
EM DOIS AMBIENTES DISTINTOS
Paulo Vinicius Fernandes Barradas1,2
André de Mendonça-Lima2
Espécies filogeneticamente próximas podem reduzir a competição interespecífica através do uso de substratos e táticas distintas para a captura de alimento,
possibilitando sua coexistência. Algumas espécies de Turdus ocorrem em simpatria,
utilizando os mesmos hábitats e apresentando alta sobreposição de nicho alimentar.
Testamos a ocorrência de segregação de nicho entre Turdus rufiventris (sabiá-laranjeira) e T. leucomelas (sabiá-barranco) em dimensões relacionadas ao comportamento
de forrageio. Consideramos altura de forrageio, tipo de substrato utilizado e manobra empregada no ataque ao alimento. Realizamos 120 observações de forrageio para
cada espécie, sendo 60 em ambiente de Mata (vegetação densa) e 60 em ambiente
de Parque (vegetação esparsa), no Jardim Botânico de Porto Alegre. Também testamos a hipótese de que indivíduos da mesma espécie comportam-se diferentemente
nos ambientes mencionados. Realizamos uma Análise de Componentes Principais
(PCA) e uma Análise Multivariada de Variância (MANOVA) para explorar e detectar
possíveis diferenças estatísticas em relação aos comportamentos observados entre
as espécies nos ambientes amostrados e de uma mesma espécie em diferentes ambientes. Os resultados não evidenciam uma segregação comportamental entre as
espécies (p>0,05), embora, em ambiente de Parque, a diferença tenha sido marginalmente significativa (p=0,052). Ambas as espécies apresentaram diferenças comportamentais relevantes quando em ambientes distintos (p<0,01). Essa diferença se
deu principalmente nas dimensões relacionadas à altura de forrageio e tipo de manobra empregada no ataque ao alimento. Os animais demonstraram certa plasticidade
comportamental, utilizando mais frequentemente a porção arbórea do ambiente na
Mata do que no Parque, embora o solo seja o principal substrato para forrageio nos
dois ambientes. As variáveis utilizadas não elucidaram o processo que permite a coexistência das espécies de Turdus, o que demanda mais investigação, utilizando-se
diferentes dimensões de nicho.
Palavras-chave: partição de nicho. competição. coexistência.
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INTERAÇÕES PROIBIDAS VERSUS NEUTRALIDADE EM UMA REDE
PLANTA–BEIJA-FLOR
Jeferson Vizentin-Bugoni1,2
Pietro Kiyoshi Maruyama1
Marlies Sazima1
As redes de interações entre espécies que compõe as comunidades são provavelmente estruturadas por neutralidade, complementaridade nos fenótipos das espécies
e restrições filogenéticas. Embora diversos padrões estruturais das redes tenham
sido descritos, a importância relativa dos mecanismos que os geram permanece em
discussão. Neste estudo, investigamos a importância relativa da abundância (neutralidade) e da complementaridade fenológica e morfológica (interações permitidas
ou proibidas) na estruturação de uma rede de interações planta/beija-flor na Floresta
Atlântica (SE Brasil). Dados sobre abundâncias, fenologia e morfologia das flores e
bicos foram coletados entre agosto de 2011 e setembro de 2012. Redes de interações
esperadas dado os modelos probabilísticos baseados nestas variáveis (modelos nulos)
foram construídas e comparadas através de Análise de Máxima Verossimilhança,
seguida de Seleção de Modelos, com a rede de interações observada. Encontramos
que fenologia e morfologia juntas compõem o modelo que melhor prediz a frequência
de interações entre pares de espécies. Em contraste com os estudos prévios, nossos
resultados mostram que a importância das interações proibidas pode sobrepujar a
da abundância na determinação de quais interações ocorrem na comunidade. Os estudos prévios podem ter subestimado a importância das interações proibidas em detrimento das abundâncias relativas (neutralidade) devido à insuficiência amostral.
Palavras-chave: Floresta Atlântica. comunidades ecológicas. redes de interações.
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LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE CARRAPATOS (ACARI: IXODIDAE) EM AVES
SILVESTRES DO PARQUE ZOOBOTÂNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE,
RIO BRANCO, BRASIL
Mirna Amoêdo Lima1,2,3
Thiago Fernandes Martins2
Marcelo Bahia Labruna2
Sandra Eloisi Denardi2
Edson Guilherme2
As aves silvestres são consideradas hospedeiras de uma grande variedade de
parasitos, entre eles os carrapatos. Devido a sua grande mobilidade, as aves podem
ser consideradas boas dispersoras destes ectoparasitos. Informações sobre carrapatos em aves no Brasil são escassas, principalmente no bioma Amazônia. O presente
estudo teve como objetivo identificar as espécies de carrapatos que acometem a avifauna de um fragmento florestal urbano (Parque Zoobotânico) de 100 ha pertencente
à Universidade Federal do Acre (09º57’03,9”S; 67º52’34,3”W). As aves foram capturadas em redes de neblina entre o período de Fevereiro a Maio de 2013, sendo que a
coleta dos carrapatos foi feita manualmente com pinça. Após retirados, os carrapatos
foram acondicionados em álcool 70% dentro de eppendorfs. Em seguida as amostras
foram enviadas para o Laboratório de Doenças Parasitárias da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, onde foram analisadas
com o auxílio de estereomicroscópio e identificadas com base na chave taxonômica
para ninfas do gênero Amblyomma que ocorrem no Brasil. Das 160 aves capturadas
de 46 espécies, 13 indivíduos de cinco espécies apresentaram carrapatos. As aves
parasitadas foram: Ramphocelus carbo; Dendrocincla merula; Pheugopedius genibarbes; Pipra fascicauda e Rhynchocyclus olivaceus. Foi possível a identificação de
408 larvas de Amblyomma sp.; duas ninfas de Amblyomma calcaratum e uma ninfa
de Amblyomma longirostre. Destas, 36 larvas de Amblyomma sp., uma ninfa de A.
longirostre e uma ninfa de A. calcaratum parasitavam R. carbo; duas larvas de Amblyoma sp. foram encontradas em D. merula; 363 larvas de Amblyomma sp. em P. genibarbes; uma ninfa de A. calcaratum parasitando R. olivaceus e sete larvas de Amblyomma sp. em P. fascicauda. De acordo com a literatura científica o estágio ninfal
do carrapato A. longirostre já foi registrado em R. carbo no estado de Minas Gerais,
o presente estudo corrobora o achado prévio da literatura desta espécie de carrapato
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utilizar R. carbo como hospedeiro para o estágio de ninfa. O presente trabalho relata
pela primeira vez ninfas de A. calcaratum em R. carbo e R. olivaceus em território
brasileiro. Estes são os primeiros registros de carrapatos em aves silvestres feitos no
Estado do Acre.
Palavras-chave: Amblyomma. Avifauna. Acre.
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BIOLOGIA REPRODUTIVA DO CANÁRIO-DO-BREJO, Emberizoides ypiranganus
(AVES: EMBERIZIDAE), EM CAMPOS DE ALTITUDE NO SUL DO BRASIL
Eduardo Chiarani 1,2
Carla Suertegaray Fontana 1
O canário-do-brejo (Emberizoides ypiranganus) é um Passeriforme meridional
pouco estudado em relação a sua biologia reprodutiva. Durante a estação reprodutiva 2012-2013 estudamos os seguintes aspectos ligados à reprodução da espécie no
sul do Brasil: período reprodutivo, tempo e tipo de incubação, taxa de eclosão dos
ovos, tamanho da ninhada e dos territórios reprodutivos, produção anual de filhotes
e sucesso reprodutivo. O estudo foi realizado no Parque Estadual do Tainhas, em
Jaquirana, RS, o qual está situado no bioma Mata Atlântica, nos chamados campos
do Planalto Meridional ou campos de altitude. Os ninhos encontrados (n = 34) foram
monitorados, em intervalos de 2-4 dias, e as aves adultas capturadas foram marcadas com anilhas coloridas, possibilitando a demarcação de seus territórios. Os ninhos
de E. ypiranganus tem formato de cesto aberto e ficam, em sua maioria, em meio a
touceiras de Andropogon lateralis, a uma altura média de 272 ± 120,7 mm (n = 30)
do solo. O período de reprodução durou cerca de 125 dias (entre outubro e fevereiro),
com pico de atividade no mês de dezembro, sendo mais curto do que o período descrito para a espécie na Argentina. Os territórios reprodutivos ocupam uma área média
de 0,98 ± 0,48 ha (n = 22). O tamanho da ninhada variou de 2 (n = 5) a 3 (n = 14)
ovos e a taxa de eclosão foi de 83%. O comprimento e a largura média dos ovos foram
21,8 ± 0,7 mm e 16 ± 0,5 mm (n = 7), respectivamente, e o peso médio foi 2,8 ± 0,4 g
(n = 4). A postura ocorre em dias consecutivos e a incubação, sincrônica, é realizada
pela fêmea em um período médio de 14,1 ± 0,35 dias (n = 8), enquanto os ninhegos
permanecem no ninho em média 11 ± 0,82 dias (n = 7), sendo alimentados por ambos
os pais. A produção anual de filhotes foi de 0,59 filhote/ninho. O sucesso aparente
dos ninhos foi 32,4% (n = 11) e o sucesso reprodutivo calculado pelo método Mayfield
foi 21,4%, havendo diferença significativa entre a taxa de sobrevivência diária nas
fases de ovo e ninhego (Z = 3,67; P < 0,01). A predação é a principal causa de perda
de ninhadas, afetando 87% dos ninhos insucesso (5% predados na fase de ovo e 95%
na fase de ninhego), seguida pelo abandono do ninho (10%). Esses resultados se assemelham àqueles encontrados para outros Passeriformes neotropicais.
Palavras-chave: ninhos. sucesso reprodutivo. território.
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VARIAÇÃO DO PONTO DE ORIGEM DO MUSCULUS CLEIDOHYOIDEUS EM
FURNARIIDA (PASSERIFORMES: TYRANNI: TYRANNIDES)
Ana Galvão1,2
Luiz Pedreira Gonzaga1
O Musculus cleidohyoideus é considerado um músculo laringo-traqueal, que,
contudo, também desempenha funções na Dermis e no Apparatus hyobranchialis.
É descrito na literatura como um músculo pareado que surge na porção caudal da
Furcula e se estende lateralmente ao pescoço, com inserções associadas à Pteryla
ventralis pars cervicalis e com aderência à Trachea, tendo como ponto de inserção
cranial algum componente do A. hyobranchialis. Poucos estudos analisam esse músculo, e aqueles que incluem Passeriformes restringem suas observações a poucas
famílias de Passeri. O objetivo deste trabalho foi verificar o ponto de origem do M.
cleidohyoideus em Furnarida, através da dissecção de 147 carcaças de 80 espécies e
63 gêneros, abrangendo todas as famílias e os principais grupamentos taxonômicos
da parvordem (as sete tribos e nove das 12 subfamílias). Foram encontradas seis
localizações distintas para a origem muscular: 0-Furcula, Scapus claviculae; 1-Furcula, região de anquilose das clavículas; 2-Furcula, limite caudal do Hypocleideum;
3-superfície do M. pectoralis, entre a Furcula e a Carina sterni; 4-Sternum, limite
cranial da Carina sterni; e 5-Sternum, ponto mais caudal, a pelo menos um sexto do
comprimento total da Carina sterni a partir do seu limite cranial. O local de origem
se manteve constante na maioria das espécies, havendo apenas seis com variação
intra-específica. Os resultados encontrados por família foram: Melanopareiidae - 4
(1); Conopophagidae - 2 + 3 (1); Thamnophilidae - 0 (30), 1 (4), 2 (1) e 3 (2); Grallariidae - 4 (1); Rhinocryptidae - 5 (3); Formicariidae - 2 (3); Scleruridae - 0 (1), 4 (3);
Dendrocolaptidae - 0 (5), 1 (3), 2 (1) e 4 (1); Xenopidae - 1 + 2 (1); e Furnariidae - 0 (3),
1 (4), 2 (1), 3 (2) e 4 (9), sendo os números sem parênteses correspondentes ao local
de origem do M. cleidohyoideus e aqueles entre parênteses, o total de espécies encontradas com o determinado local de origem. Dessa forma, o ponto de origem deste
músculo se mostra muito mais variável que o previsto pela literatura, apresentando
possivelmente sinal filogenético e potencial emprego em análises taxonômicas.
Palavras-chave: Anatomia. Miologia. Suboscines.
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RIQUEZA, DENSIDADE E COMPOSIÇÃO DA COMUNIDADE DE AVES EM DIFERENTES
SISTEMAS DE PRODUÇÃO NOS CAMPOS DO SUL DO BRASIL E URUGUAI
Thaiane Weinert Da Silva1,3
Graziela Dotta2
Carla Suertegaray Fontana1
Um dos principais fatores relacionados ao declínio das aves campestres é a
conversão de áreas naturais em lavouras, estas geralmente dominadas por espécies
generalistas. No entanto, atualmente enfrenta-se a necessidade de conciliar a produção de alimentos e a conservação da biodiversidade em um mundo em crescimento.
Desta forma, estudos que ampliem o conhecimento sobre os efeitos de diferentes usos
do solo sobre a comunidade de aves em áreas de campo são essenciais como fontes de
informação para o desenvolvimento de estratégias de conservação. O objetivo deste
estudo foi examinar possíveis diferenças na diversidade, densidade e composição de
aves em diferentes sistemas de produção: campo nativo, plantação de soja e plantação de soja com manchas de campo. Foram amostradas oito estâncias em campos do
Rio Grande do Sul e Uruguai: quatro com campo, duas com cultivo de soja e duas com
cultivo de soja com remanescentes campestres. As amostragens de aves foram realizadas durante o período de primavera-verão, em 2010/2011 e 2011/2012. Utilizou-se
o método de pontos de contagem para estimar a densidade das espécies encontradas,
com uso do programa Distance. Diferenças na riqueza e na densidade de espécies
entre os tipos de uso do solo foram analisadas com ANOVA. Para avaliar a composição específica da comunidade de aves utilizou-se NMDS. As áreas de campo natural
apresentaram a maior riqueza de espécies, e os cultivos de soja sem remanescentes a
menor. Quanto à densidade, embora sem apresentar diferenças significativas entre
os tipos de uso, grande parte das espécies foi observada em maior número nas áreas
de campo nativo, enquanto que as áreas de soja são dominadas por espécies mais
comuns e generalistas. Analisando-se a composição da comunidade, três áreas de
campo nativo apresentaram composição de espécies mais similar, com aves características dos campos do sudeste da América do Sul. Foram observadas cinco espécies
classificadas como ameaçadas/quase ameaçadas regional ou globalmente. Os resultados encontrados demonstram a importância da existência das áreas de campos naturais para a manutenção das aves campestres, ressaltando a necessidade de estratégias que aliem a conservação da biodiversidade com a produção agrícola na região.
Palavras-chave: campos naturais. agricultura. conservação.
Órgãos financiadores: Capes, Department of Zoology (University of Cambridge), Rufford Small Grants.
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PRIMEIRA DESCRIÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA PLUMAGEM DE NINHEGOS DE
Cypseloides fumigatus (APODIDAE: CYPSELOIDINAE)
Renata Neves Biancalana1,2
Paola Lupianhes Dall’Occo1
Embora os filhotes de espécies do gênero Cypseloides estejam entre os com
maior tempo de permanência no ninho, em torno de 60 dias, os registros de filhotes de
C. fumigatus são escassos e há poucos relatos sobre sua plumagem e comportamento.
Assim, o objetivo desse trabalho foi descrever o desenvolvimento da plumagem de
ninhegos e obter mais informações sobre seu comportamento através de observações
de campo e monitoramento de filhotes no Parque Estadual Intervales, SP. Foram
realizadas visitas semanais de dezembro de 2012 a março de 2013 a duas cachoeiras
que apresentavam ninhos ativos da espécie. Foram encontrados 6 ninhos, sendo que
5 continham filhotes, 1 na Cachoeira do Arcão (F1/AR) e 5 na Cachoeira da Água
Comprida (F1/AC, F2/AC, F3/AC e F4/AC). Destes, somente F1/AR, F2/AC e F3/AC
sobreviveram e foram acompanhados desde os primeiros dias até a semana em que
saíram dos ninhos, período entre 56-60 dias. Durante a primeira semana apresentavam o corpo com pele rosada, sem semiplumas. Tinham os olhos fechados, pés rosados e bem desenvolvidos. Aos 10 dias tinham o corpo coberto com uma fina camada
de semiplumas enegrecidas, as primárias e secundárias estavam nos canhões. Nas 2
semanas seguintes, os filhotes estavam cobertos com uma camada espessa de semiplumas e as primárias e secundárias estavam rompendo os canhões. As coberteiras
estavam crescendo e tinham pequenos canhões na cabeça e no mento. A partir da 5a
semana as áreas cobertas com penas já eram maiores do que as com semiplumas. A
orla das primárias, coberteiras, penas do abdômen e caudais eram esbranquiçadas.
Na 6a semana o corpo estava coberto com penas e as semiplumas permaneciam nos
flancos, lados e nuca. As primárias haviam crescido pela metade. Na 7a semana as
semiplumas eram visíveis ao redor do crisso. As primárias estavam com cerca de
2/3 de seu comprimento total. Na 8a semana as penas das laterais da testa estavam
esbranquiçadas e as primárias haviam atingido seu maior comprimento. Embora
nas 3 primeiras semanas o comportamento dos filhotes tenha sido similar, letárgico
e sem vocalização, ao longo do tempo ele variou entre os indivíduos observados, com
displays de hostilidade principalmente de F1/AR. O desenvolvimento da plumagem
foi similar ao descrito para outras espécies do gênero.
Palavras-chave: Reprodução. Cypseloidinae. plumagem.
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BIOLOGIA REPRODUTIVA DA MARIA-DA-RESTINGA (Phylloscartes kronei)

Carlos Otávio Araujo Gussoni1,2
Marco Aurélio Pizo1
A maria-da-restinga é uma espécie globalmente ameaçada de extinção cuja biologia reprodutiva é pouco conhecida, sendo o objetivo deste estudo acrescentar novas
informações sobre este aspecto de sua história natural. Entre setembro e dezembro
de 2012 foram encontrados oito ninhos da espécie na Reserva Bicudinho-do-brejo,
Guaratuba, PR. Para descrição dos ninhos foram anotados os materiais utilizados na
construção, a altura em relação ao solo e suas dimensões, mensuradas com um paquímetro. Foi registrado o tamanho de cada postura, além da cor e medidas dos ovos.
Foram realizadas observações do comportamento reprodutivo, efetuadas mediante
observação direta (22 h) e utilização de filmadora (45 h). Dos 10 adultos envolvidos
nas observações comportamentais, sete (quatro machos e três fêmeas) foram previamente sexados e marcados com anilhas coloridas, possibilitando a identificação individual. Os ninhos foram construídos entre 0,7 e 2,7 m (média = 1,5 ± 0,7 m) acima do
solo, sendo do tipo fechado/ovalado. Três dos ninhos eram pendentes, um apoiado em
forquilha, três apoiados pela base/lateral/topo e um apoiado pela base/lateral. Foram
construídos predominantemente de folhas secas de gramíneas e revestidos externamente por musgos verdes fixados com teias de aranhas, sendo a câmara oológica forrada com sementes plumosas macias. Os valores médios (cm) das dimensões obtidas
foram: altura = 11,0 ± 1,1; largura = 8,1 ± 0,9; profundidade = 7,8 ± 1,1; diâmetro do
orifício de entrada = 3,3 ± 0,7; profundidade da câmara oológica = 3,3 ± 0,8; diâmetro interno da câmara oológica = 6,1 ± 0,8. O tamanho da postura foi de dois (N=1)
a três (N=5) ovos brancos, que mediram 15,9-16,8 x 12,7-13,1 mm (N=4). Apenas as
fêmeas construíram os ninhos e incubaram os ovos, enquanto ambos os indivíduos
do casal alimentaram os filhotes dentro e fora do ninho. O tempo de incubação foi estimado em 12 dias. Os ninhos descritos são semelhantes aos registrados para outras
espécies de Phylloscartes, sendo o tipo de forração da câmara oológica inédito para o
gênero. Até o presente momento, a maria-da-restinga é a única espécie do gênero na
qual foram registradas apenas fêmeas construindo ninhos.
Palavras-chave: Rhynchocyclidae. ninho. ovo.
Órgãos-financiadores: FAPESP, Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza.
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INFLUÊNCIA DA PRESENÇA DE ARENAS DO CRICRIÓ (Lipaugus vociferans) EM
LEVANTAMENTOS DE AVIFAUNA
Rodrigo Da Silva Matos1
Amanda de Almeida Monte2
Victória de Nazaré Gama Silva3
Maria Luisa da Silva
Levantamentos de avifauna são realizados por meio de diferentes métodos e
com diferentes propósitos. De forma geral, as técnicas se baseiam na obtenção de
amostras representativas que permitam inferir sobre parâmetros populacionais qualitativos e/ou quantitativos da comunidade avifaunística investigada. Esta amostragem pode ser ponderada em função da paisagem, caso esta apresente extratos com
fisionomias distintas. As florestas de terra firme amazônicas são tradicionalmente
tratadas como um extrato único, sendo amostradas como tal pelos planejadores de
censos. Lipaugus vociferans, pertence à família Cotingidae, tem plumagem críptica,
é essencialmente florestal e ocorre na Amazônia. Indivíduos dessa espécie se concentram em arenas para seleção de parceiros sexuais, onde os machos vocalizam conspicuamente para atrair fêmeas. Seu canto é bastante distinto e os locais de agregação
não mudam de uma estação reprodutiva para outra. A intensidade do seu canto, aliado ao seu grande período de atividade, poderiam fazer da emissão do canto do Cricrió
um impedimento potencial para a transmissão dos sinais sonoros de outras espécies
nas arenas onde se agregam. Dessa forma, as amostras da avifauna realizadas nesses locais (ou próximo a eles) poderiam carregar um viés, possivelmente levando a
conclusões equivocadas dos parâmetros populacionais investigados. Quantificamos
a variação de dois dos índices de diversidade de avifauna estabelecidos a partir de
amostras tomadas exclusivamente dentro ou exclusivamente fora dos locais de agregação de L. vociferans, para identificar o efeito da presença da espécie na detecção
da distribuição das outras espécies de aves em ambiente de terra firme no bioma
amazônico. Para a realização do estudo, foram elencadas seis áreas, incluindo três
em arenas da espécie e três em locais não utilizados pelo Cricrió para vocalização no
Parque Ecológico de Gunma (PEG) (~450ha), localizado em Santa Bárbara do Pará
(a aproximadamente 50km de Belém). Em cada unidade amostral foram posicionados três pontos distantes 180m entre si, que foram amostrados três vezes, em dias
distintos por meio do método de ponto de escuta. Calculamos os índices de diversidade de Shannon e de Simpson, para as duas áreas e os valores foram comparados
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utilizando o teste t. Os índices de diversidade de Shannon foram significativamente
diferentes entre as áreas com e sem arenas, sendo os valores mais baixos na presença
de L. vociferans. Não houve diferença significativa entre as áreas com o uso do índice
de Simpson. Os valores inferiores do índice de diversidade de Shannon indicam que
ocorre um número menor de espécies de aves nas arenas de exibição do L. vociferans, possivelmente em função da dificuldade de transmissão dos sinais sonoros. Há
ainda a possibilidade da dificuldade de detecção de outras espécies devido ao canto
de alta intensidade da referida espécie. A semelhança entre os índices de Simpson,
fortemente influenciado pelo número de indivíduos de espécies comuns, sugere que
a diferença no primeiro índice deva ser creditada às espécies menos abundantes.
Sugerimos que trabalhos ambientais, que incluam levantamentos de avifauna em
florestas de terra firme na Amazônia, excluam as arenas de L. vociferans na alocação
de seus pontos da amostragem, caso pertinente aos objetivos investigados.
Palavras-chave: Amazônia. aves. delineamento amostral.
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ESTUDO ANATÔMICO DA SIRINGE DE Trogon viridis (AVES: TROGONIFORMES)
Marcílio Ferreira de Melo Neto1,3
Renato Gaban-Lima 1,3
A siringe é o órgão responsável pela fonação das Aves, e se localiza no tubo
respiratório, próximo à bifurcação da traqueia em brônquios. As siringes são extremamente variáveis morfologicamente, e o conhecimento dessas variações vem
contribuindo tanto para estudos de sistemática quanto para abordagens morfofuncionais. O presente estudo tem como objetivo descrever a anatomia da siringe de
Trogon viridis, buscando identificar os caracteres fixados na espécie e os que variam intraespecificamente (polimorfismo), com o propósito de acessar informações
para futuros estudos de sistemática filogenética. Foram estudadas siringes de oito
espécimes de Trogon viridis, depositados nas coleções de Aves do Museu Paraense
Emílio Goeldi – MCT, do Museu Nacional – UFRJ e do Museu de Zoologia – USP. A
nomenclatura anatômica adotada segue a Nomina Anatomica Avium, com adoção do
sistema nomenclatural de Ames (1971) para o suporte esquelético. Os critérios aqui
empregados para a definição das séries de elementos “A” e “B” foram: (1) posição em
relação à Mem. tympaniformis lateralis; (2) composição geral dos elementos; e (3) direção de suas concavidades. Os elementos “A” mais caudais são duplos e incompletos
medialmente, sendo que o último elemento dessa série tem suas extremidades ventrais fusionadas. Esse último elemento varia entre os A4 e A5. Dessas extremidades
ventrais fusionadas no elemento duplo mais cranial, há uma pequena projeção para
o interior do tubo respiratório, que poderia ser, prematuramente, chamada de pessulus. Os elementos “A” que seguem cranialmente essa série de elementos duplos são
simples e completos, com algumas exceções, onde o elemento mais caudal é incompleto dorsalmente. Em T. viridis, não se verifica fusão ou adesão evidente entre os elementos “A” (o que definiria o Tympanum). Os elementos “B” são duplos e incompletos
medialmente. O elemento B1 é mais delgado que os demais elementos B, tendo suas
extremidades ventrais arredondadas. Já os elementos “B” que se seguem tendem a
ser mais espessos com as extremidades ventrais afiladas e dorsais arredondadas. Os
elementos “A” mais caudais são ossificados, exceto nas extremidades que são cartilaginosas, ossificação essa que, em direção cranial, reduz progressivamente até os elementos “A” se tornarem completamente cartilaginoso. Os elementos “B” são sempre
cartilaginosos. A Mem. tympaniformis lateralis se situa entre as séries de elementos
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A e B, e é comparativamente reduzida em relação às outras Aves (e.g Psittaciformes).
Já a ampla Mem. tympaniformis medialis é sustentada pelas extremidades dos elementos “B” e pelas extremidades dos elementos “A” duplos. No que se refere à musculatura, o limite caudal da inserção do M. traqueolateralis varia entre os elementos
A9 e A14 ocorrendo sempre em posição cranial com relação à inserção do M. sternotraquealis, que varia entre os elementos A7 e A11.
Palavras-chave: Siringe. Trogon viridis. Anatomia.
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AVIFAUNA EM FRAGMENTOS NA AREA URBANA DA CIDADE DE BLUMENAU –
SANTA CATARINA
Ana Claudia da Cruz 1
Gustavo Antonio Piazza 2
Raphael Diaz Foganoli 3
Paolo Moser 4
Carlos Eduardo Zimmermann1,5
A perda de florestas e a consequente fragmentação é uma das principais ameaça
à biodiversidade. Em Santa Catarina os efeitos da fragmentação sobre a comunidade
de aves é pouco estudado. Desta forma, este trabalho procurou levantar e comparar
as comunidades de aves e obter dados quantitativos das espécies em fragmentos
urbanos na cidade de Blumenau (26º53’35’’S e 49º08’24’’W). Os levantamentos das
espécies foram realizados em oito fragmentos florestais urbanas como áreas verdes
de loteamentos, bem como áreas não protegidas legalmente. Os trabalhos de campo
tiveram inicio em janeiro de 2011 e foram finalizados em junho de 2012. A área dos
fragmentos foi calculado por meio de imagem SPOT 5 com resolução espacial de 10 m,
segmentada no software e Cognition®8, com tratamento em ambiente SIG (Sistemas
de Informação Geográfica) com o software ArcGIS® 10. Os fragmentos variaram em
tamanho e grau de isolamento sendo assim denominadas: F1 e F2 com 35,65 e 3,05
ha, F3 (5,54 ha), F4 (1,36 ha), F5 (40,12 ha), F6 (5,56 ha), F7 (cima de 50 ha) e F8
com 20,64 hectares. A riqueza especifica de cada fragmento foi comparado pelo teste
para aderência. O teste foi conduzido para testar a hipótese nula de que as frequências (número de espécies) encontradas em cada área são iguais. Considerando as
áreas em conjunto, foi registrado um total de 191 espécies de aves. Individualmente
para as áreas foram registradas as respectivas riquezas: F1 (143 espécies), F2 (105),
F3 (75), F4 (74); F5 (73), F6 (86), F7 (114), F8 (145). O teste apresentou resultados
altamente significativos (p < 0,01) revelando existir diferenças significativas entre
o número de espécies entre os fragmentos. Entre as espécies de aves registradas
merece destaque aquelas que estão presentes em todas as áreas estudadas, como Tachyphonus coronatus e Rupornis magnirostris. Entre as espécies que ocorreram em
uma ou poucas áreas temos Formicarius colma e Saltator similis, espécies que foram
observadas apenas nas áreas maiores com florestas mais preservadas. O registro de
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Lanio crystatus representa um novo registro de espécie para Blumenau e provavelmente um dos registrosmais ao sul da distribuição. Considerando a dificuldade da
criação de novas Unidades de Conservação em áreas urbanas, uma rede formada
por pequenos fragmentos e APPs pode contribuir na preservação de espécies de aves
dentro de uma estratégia integrada de conservação pela simples promoção de sua
interconexão pela manutenção de corredores ecológicos, como florestas ciliares que
são protegidas pelo Código Florestal Brasileiro.
Palavras chave: Fragmentação, Biogeografia de ilhas, Biodiversidade.
Órgãos financiadores: PIPe – art. 170. Fundação Fritz Muller. FAPESC.
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PREFERÊNCIA ALIMENTAR E COMPORTAMENTO DE BEIJA-FLORES EM MANCHAS
ARTIFICIAIS DE RECURSOS
Lucas Lopes Lanna1,2
Ricardo Marcelino Claudino1
Reisla Oliveira1
Cristiano Schetini de Azevedo1
Yasmine Antonini1
Beija-flores podem alcançar, em vôo, as maiores taxas de metabolismo aeróbico dentre os vertebrados. Para suprir tais demandas, essas aves devem garantir
a ingestão da maior quantidade de energia possível, adotando estratégias, como a
seleção do recurso alimentar e a sua possível defesa contra visitas de outros nectarívoros. Investigamos aqui se beija-flores apresentam preferências alimentares quanto à concentração de açúcar encontrada em flores artificiais e quais são
os comportamentos territoriais/agonísticos apresentados em relação ao recurso disponível. O estudo foi conduzido no Parque Estadual do Itacolomi (S 20° 25.643’ O
043° 30.352’), Ouro Preto, MG, em doze campanhas de quatro dias, entre junho e
dezembro de 2012, sendo cada dia de amostragem dividida em dois turnos de observações: do momento de visibilidade favorável até 10:30h e de 14:15h até o início do decréscimo da visibilidade. Durante as campanhas foram oferecidas quatro
manchas de alimentadores artificiais contendo solução de sacarose nas concentrações de 5%, 15%, 25% e 35% peso/volume, sendo apenas uma concentração por mancha. Para as análises de preferências alimentares, foi considerado o tempo total de
alimentação por espécie, em cada mancha de alimentadores. Os comportamentos
territorialistas observados foram expulsões, perseguições e confrontos com colisões.
Foram observados Clytolaema rubricauda, Thalurania glaucopis, Phaethornis eurynome, Leucochloris albicollis, Amazilia versicolor, Chlorostilbon lucidus e Phaethornis sp. Todas as espécies observadas apresentaram preferências alimentares,
sendo que: C. rubricauda, P. eurynome e Phaethornis sp. preferiram a concentração
de 35%; T. glaucopis e C. lucidus, a de 25%; e A. versicolor e L. albicollis, a de 15%.
Thalurania glaucopis e C. rubricauda foram responsáveis por 95% dos eventos de
alimentação, sendo significativa a dominância de T. glaucopis para esse comportamento (F = 1471,007; p < 0.001). Apenas essas duas espécies apresentaram compor-
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tamentos territoriais (F = 353,011; p < 0.001). Clytolaema rubricauda exibiu significativamente mais comportamentos territoriais/agonísticos que as demais espécies.
A defesa de um território proporciona um fácil acesso aos seus recursos. Todavia, o
custo energético dispendido por essas aves durante a defesa pode ser até três vezes
maior do que o custo no forrageio, fazendo com que algumas espécies prefiram visitar periodicamente locais que apresentem recursos menos disputados, sendo pouco
territorialistas. Isso pode explicar a ausência de comportamentos agonísticos nas
demais espécies observadas, bem como uma menor taxa de alimentação e visitas na
área amostral.
Palavras-chave: Trochlidae. seleção de recursos. comportamento alimentar.
Órgãos financiadores: PROBIC/FAPEMIG
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AVIFAUNA EM REMANESCENTES DE FLORESTA OMBRÓFILA MISTA NO ESTADO DE
SANTA CATARINA, SUL DO BRASIL
Evair Legal1,2
Tiago João Cadorin1
A Floresta Ombrófila Mista (FOM), ou Floresta com Araucária, representava
originalmente a cobertura florestal predominante em Santa Catarina (aproximadamente 42,5%). Atualmente, restam apenas 2% e poucas são as Unidades de Conservação. Os estudos no Estado desenvolvidos com a avifauna nesta região fitoecológica
são escassos e o presente trabalho visa preencher parte desta lacuna. Remanescentes de FOM foram amostrados nos municípios de Abdon Batista/Cerro Negro (R1:
27°35’S e 51°01’O), Passos Maia (R2: 26°42’S e 51°54’O), São Domingos (R3: 26°35’S
e 52°32’O), Doutor Pedrinho (R4: 26º34’S e 49º32’O), Campos Novos (R5: 27º33’S
e 51º12’O), Matos Costa (R6: 26°25’S e 51°14’O), São José do Cerrito (R7: 27º33’S
e 50º38’O), Rio dos Cedros (R8: 26°39’S e 49°29’O), Otacílio Costa (R9: 27º32’S e
49º58’O) e Abelardo Luz/Passos Maia (R10: 26°41’S e 52°12’O). No total, foram registradas 297 espécies de aves (230 em R1, 201 em R2, 201 em R3, 134 em R4, 125
em R5, 111 em R6, 107 em R7, 106 em R8, 81 em R9 e 70 em R10). As riquezas de
espécies estão diretamente ligadas às particularidades dos ambientes, uso de distintas metodologias, esforço amostral, etc. Foram registradas 70 espécies endêmicas
da Floresta Atlântica (49 em R1, 40 em R2, 36 em R3, 45 em R4, 22 em R5, 19 em
R6, 21 em R7, 36 em R8, 13 em R9 e 6 em R10). As espécies ameaçadas (no Estado,
no Brasil e/ou mundialmente) registradas são: Urubitinga coronata (R1), Amazona
vinacea (R1, R3, R4, R7 e R9), Amazona pretrei (R7 e R9), Crotophaga major (R3),
Hydropsalis anomala (R2), Dryocopus galeatus (R3 e R8), Procnias nudicollis (R4 e
R8), Polioptila lactea (R2 e R3) e Cissopis leverianus (R3). Considerando a influência
dos Campos Naturais, duas outras espécies ameaçadas foram registradas: Sporophila hypoxantha (R2) e Xanthopsar flavus (R1). As espécies de aves quase ameaçadas
registradas foram: Strix hylophila (R1, R2 e R3), Pteroglossus bailloni (R3 e R8),
Picumnus nebulosus (R1 a R8), Piculus aurulentus (R1 a R8 e R10), Eleoscytalopus
indigoticus (R4 e R8), Leptasthenura setaria (R1 a R7 e R9), Clibanornis dendrocolaptoides (R1, R2, R3 e R8), Carpornis cucullata (R4 e R8), Cyanocorax caeruleus
(R1, R2, R4 a R7 e R9), Tangara cyanoptera (R4), Cyanoloxia moesta (R1, R2 e R3)
e Euphonia chalybea (R1, R3 e R4). Destaca-se também, registros relevantes como:

1

2

Ecoama Consultoria e Assessoria Ambiental. Rua Silvano Cândido da Silva Sênior, 245, Ponta Aguda, Blumenau, Santa Catarina.
CEP: 89050-280
E-mail: evairlegal@yahoo.com.br

317

XX CONGRESSO BRASILEIRO DE ORNITOLOGIA
Universidade de Passo Fundo x 04 a 07 de novembro de 2013

Sarcoramphus papa (R2), Antrostomus sericocaudatus (R2 e R4), Campylorhamphus
falcularius (R1, R2 e R4), Hemitriccus obsoletus (R1, R2, R4 e R8), Tyranniscus burmeisteri (R1 a R4), Elaenia spectabilis (R3), Capsiempis flaveola (R3), Xolmis velatus
(R10), Poospiza thoracica (R1) e Emberizoides ypiranganus (R2). Além de registros
de espécies de interesse conservacionista ou com poucos dados disponíveis, os estudos com a avifauna podem gerar importantes informações, como o acompanhamento
da expansão da distribuição de algumas aves, como Todirostrum cinereum e Synallaxis frontalis (ambas em R3), havendo também o primeiro registro documentado desta
última espécie para Santa Catarina.
Palavras-chave: Aves. distribuição. Floresta Atlântica.
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AVALIAÇÃO BIOGEOGRÁFICA DO CANTO DE Pseudoseisura cristata E
Pseudoseisura unirufa
André Ribeiro de Arruda1
Tacyana Duarte Amora2
Carlos Barros de Araújo3
Em Aves, o canto funcional (sensu Vielliard) tem como função biológica primordial o reconhecimento específico, sofrendo pressões que variam intra ou inter-sexualmente, e ainda em escalas micro ou macrogeográficas. Recentemente a espécie
Pseudoseisura cristata foi divida em P. cristata (Caatinga) e P. unirufa (Pantanal),
no entanto, pouco se sabe sobre como se deu o processo de especiação. Este trabalho
testou se os cantos dessas duas espécies assemelham-se com a proximidade geográfica. Três grupos foram analisados, um de P. unirufa e outros dois de P. cristata, um
ao norte e outro ao sul do Rio São Francisco. Para cada grupo foram utilizadas três
vocalizações de indivíduos distintos. Em cada canto avaliou-se quatro notas no início,
meio e fim de um ciclo. Machos e fêmeas foram analisados separadamente. Foram
mensuradas: duração da nota, frequência dominante, taxa de emissão e frequência
mínima. A análise de agrupamento apresentou uma distinção clara entre os grupos,
mostrando uma similaridade interespecífica mais contundente (agrupando P. cristata ao sul do São Francisco e P. unirufa). Adicionalmente revelou que a vocalização
dos machos é mais específica, formando grupos geográficos mais claros. Esse fato
pode estar relacionado à seleção reprodutiva, uma vez que durante o processo de corte uma maior aptidão é conferida aos machos com sons mais atraentes. Assim nossas
análises indicam que as vocalizações de P. cristata e P. unirufa se assemelham de
acordo com a proximidade geográfica, e ainda que o Rio São Francisco é uma barreira
geográfica funcional para P. cristata. Adicionalmente, nossos resultados indicam que
os indivíduos ao norte do São Francisco podem formar um agrupamento a parte, e
novas análises com um número maior de vocalizações, ou ainda por meio de outras
metodologias, sejam moleculares ou morfológicas, devem ser aplicadas para testar
os padrões aqui encontrados, e a presença de uma espécie adicional ao norte do São
Francisco.
Palavras-chave: bioacústica. casaca-de-couro. evolução.
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A AVIFAUNA DE UM PARQUE URBANO COM MATA NATIVA EM FARROUPILHA,
NORDESTE DO RIO GRANDE DO SUL, BRASIL
Maurício Bettio1
Cristian Marcelo Joenck2
Viviani Lopes Bastos
Sob o ponto de vista da diversidade biológica, ambientes urbanos são caracterizados pela homogeneidade na riqueza e composição de espécies da fauna nativa.
Historicamente, a ocupação e estabelecimento humano em cidades são marcados
pela transformação rápida na matriz da paisagem, dando lugar a um ecossistema
artificial e limitado mediante a extinção de interações ecológicas. A presença de áreas verdes com mata nativa em cidades, funciona como hotspots de biodiversidade e,
portanto, podem mitigar impactos seletivos impostos pela urbanização sobre a avifauna. Objetivando conhecer a dinâmica de uma comunidade de aves em um remanescente florestal urbano no município de Farroupilha, nordeste do Rio Grande do
Sul, conduzimos um estudo quali-quantitativo na área do Parque dos Pinheiros. Com
21 hectares, o parque é composto por 0,7 hectares de área para recreação e o restante
por mata com araucária em estágio avançado de regeneração. As amostragens em
campo foram divididas em duas etapas: (1) levantamento prévio (qualitativo), entre
maio de 2009 e dezembro de 2010 e (2) censo por pontos fixos, entre julho de 2011 e
junho de 2012. Na fase (1) foi caracterizada a riqueza e composição de espécies e na
fase (2) 12 pontos fixos delimitados por raio de 50 metros foram amostrados mensalmente durante 10 minutos no turno matutino. O registro das espécies se deu de
maneira auditiva e visual com auxílio de binóculo 7 x 35, gravador digital, câmera
fotográfica e bibliografia. Totalizou-se 85 horas de observações sendo identificadas
110 espécies de aves em 38 famílias, conferindo 37,5% da avifauna citada para a
região de Farroupilha e 16,6% da avifauna do RS. As 89 espécies registradas pelo
método quantitativo representaram diversidade total de 3,93 e IPA médio de 2,18 ±
0,35, sendo o maior valor de IPA observado no verão (2,49) e o menor valor no outono
(1,68). Dentre os 12 táxons com 100% de frequência, Leptasthenura setaria foi o que
obteve maior valor de IPA (0,53), corroborando sua estreita relação com a Floresta
com Araucária. A equidistribuição foi de 0,61, demonstrando tendência de distribuição numérica irregular das espécies no ambiente, corroborando a ocorrência pontual
de algumas espécies em distintas parcelas da área. A similaridade na composição
de espécies por pontos amostrais permitiu a distinção de três ambientes num gra1
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diente de vegetação, onde a área de interior de mata, mais similar a matriz original
da paisagem, apresentou riqueza específica menor em relação à borda da mata e
área aberta com vegetação exótica, respectivamente, favorecendo a predominância
de espécies generalistas quanto ao hábitat, estratos de forrageio e dieta. Quanto às
guildas alimentares predominaram espécies insetívoras (n=39) e onívoras (n=36).
Embora afetada por severas modificações devido à proximidade da urbanização, a
avifauna identificada constitui uma comunidade diversa para uma área verde inserida dentro da cidade, muito em virtude da variedade de nichos ainda conservados.
Os dados apresentados podem subsidiar ferramentas de gestão para o planejamento
ambiental municipal visando manter a avifauna nativa neste meio urbano.
Palavras-chave: aves urbanas. áreas verdes. estudo quali-quantitativo.
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ANÁLISE DA RIQUEZA E DIVERSIDADE DA AVIFAUNA NO ENTORNO DE LINHAS
DE TRANSMISSÃO PRÓXIMAS A UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NO EXTREMO
SUL DO BRASIL
Larissa Donida Biasotto1
Gabriele Volkmer2,3
Hugo Albino Seibt Thomaz2,4
O avanço do desenvolvimento humano acarreta uma demanda crescente de
energia elétrica, sendo necessária a construção de novas linhas de transmissão LT’s. Os principais impactos gerados pela implantação de LT´s nas comunidades de
aves são os acidentes por eletrocussão e colisão. Por essa razão, mostra-se relevante
a análise e identificação dos locais prioritários para a aplicação de métodos relacionados à minimização de impactos no grupo de aves conhecidas no Rio Grande do Sul,
que ao longo da última década, atingiu 661 espécies. O presente trabalho tem como
objetivo comparar a riqueza e a diversidade de aves no entorno de LT’s sob concessão
da Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica - CEEE GT
com a proximidade de Unidades de Conservação - UC´s do Rio Grande do Sul. Para
tanto, foram escolhidas três LT’s que estivessem localizadas em zonas de amortecimento de Unidades de Conservação e três LT´s em áreas com uma distância mínima
de 100Km da UC mais próxima. Em cada LT foi selecionado um trecho de 1,5Km
no sentido da linha para realizar a amostragem, onde todos os espécimes avistados
que apresentaram interação com a mesma foram registrados. Foi calculada a riqueza de espécies e o Índice de diversidade de Simpson, bem como analisada a relação
dessas duas variáveis com a distância de Unidades de Conservação através do teste estatístico Teste-t realizado no programa R. Foram observados 3.270 indivíduos
distribuídos em 87 espécies. A família que apresentou a maior representatividade
foi Threskiornithidae (41,4%). Embora o Teste-t não tenha verificado diferença na
riqueza de avifauna entre as LT’s perto e distantes de UC´s, o número de espécies
observado nas LT´s próximas das UC´s foi 76, enquanto que nas distantes foi 51. Ao
avaliarmos a diversidade de Simpson, o teste-t mostra que não há diferença entre as
diversidades de LT´s perto ou longe de UC´s. Salienta-se que o aumento do número
de unidades amostrais poderá evidenciar a diferença entre a riqueza e a diversidade de aves desses ambientes. Além disso, é importante ressaltar que a dificuldade
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de visualização de aves em áreas de mata é consideravelmente maior que em áreas
abertas, o que pode ter influenciado os resultados. Análises de diversidade e composição de espécies de diferentes ambientes apresentam grande importância, uma vez
que possibilitam identificar os grupos mais vulneráveis aos impactos causados por
LT´s, bem como contribuem para estratégias de priorização de ações relacionadas a
conservação da comunidades de aves.
Palavras-chave: Aves. Índice de Simpson. Conservação.
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PREVALÊNCIA E INTENSIDADE DE INFECÇÃO DE CESTODA (PLATYHELMINTHES)
EM THAMNOPHILIDAE NO RIO XINGU, PARÁ, BRASIL.
Natalia Da Mata Luchetti1
Luís Fábio Silveira2
O conhecimento da fauna de cestódeos no Brasil ainda é incipiente, especialmente para aqueles parasitas de aves. O baixo esforço amostral voltado para o grupo
é a principal razão do desconhecimento deste componente da biodiversidade, sendo
que nenhuma espécie de cestódeo é formalmente descrita parasitando aves da família Thamnophilidae. Visando estudar estes endoparasitas em Thamnophilidae, fizemos uma amostragem de aves na area de Altamira e Brasil Novo (PA) em setembro
de 2012, resultando na coleta de 21 espécies de papa-formigas, com 46 indivíduos
dissecados em busca de cestódeos. Foram observados cestódeos parasitando espécimes de Myrmoborus leucophrys, Myrmoborus myotherinus, Pyriglena leuconota e
Sclateria naevia. A prevalência de aves infectadas foi igual a 13,04% (6 aves), com estas apresentando intensidade média de infecção igual a 2,5 parasitas por hospedeiro
(15 helmintos). A abundância média observada para cestódeos em todas as aves coletadas foi igual a 0,32 helminto por hospedeiro. As intensidade e abundância médias
de infecção variaram de acordo com o táxon observado, sendo respectivamente 1 e 1
para M. leucophrys, 1 e 0,5 para M. myotherinus, 4,33 e 1,85 para P. leuconota e 1 e
0,5 para S. naevia. Os resultados obtidos diferem daqueles esperados para infecções
por helmintos em aves, porém podem ser reflexo da baixa amostragem deste grupo
na região Neotropical, uma vez que as inferências disponíveis não incluem esta area.
A história evolutiva e ecologia dos hospedeiros também podem afetar a infecção por
cestódeos, uma vez que estes helmintos possuem ciclo de vida complexo e necessitam
de hospedeiros intermediários para completar seu ciclo de vida. As espécies de cestódeos encontradas estão em fase de descrição, caracterizando portanto os primeiros
registros destes helmintos para a família Thamnophilidae.
Palavras-chave: Cestoda. Thamnophilidae. endoparasitismo.
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MORFOMETRIA E PESO DAS AVES DE SUB-BOSQUE DO PARQUE ZOOBOTÂNICO E
CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, ESTADO DO ACRE, BRASIL
Geyse Souza Santos1
Edson Guilherme2
A biometria é importante para distinguir espécies semelhantes, assim como
para identificar o dimorfismo sexual de algumas espécies. Este estudo foi desenvolvido com a avifauna do Campus e do Parque Zoobotânico (PZ) que é um fragmento
florestal urbano de 100 ha pertencente a Universidade Federal do Acre (9º57’24.9”
S, 67º52’26.5”W). Objetiva-se com este estudo divulgar dados biométricos para as
espécies desta região tendo em vista que estes dados (e.g. morfometria e peso) podem
ser uma ferramenta útil para verificar possíveis variações intra e interespecíficas. As
aves foram capturadas utilizando-se 10 redes de neblina de 12 m de comprimento por
2 m de altura e malhas de 36 mm. Todas as aves capturadas foram identificadas e
tiveram seus dados morfométricos (Comprimento da Asa – CA; Cauda – C; Tarso – T;
Comprimento Total - CT) e pesos anotados em uma planilha. Os dados morfométricos foram obtidos utilizando réguas métricas e o peso das aves foi obtido utilizando
dinamômetros com capacidade de 100g e 1000g. Para as espécies com mais de um
indivíduo capturado foram calculadas a média e o desvio padrão (valor médio e ± desvio padrão) dos dados morfométricos e pesos obtidos. Os dados aqui apresentados são
referentes às capturas realizadas entre janeiro/2010 e abril/2013. Após um esforço de
captura de aproximadamente 13.480 horas/rede, foram capturados 2.146 indivíduos
adultos distribuídos em 16 ordens, 31 famílias e 114 espécies. A espécie mais abundante nas redes durante esse período foi Columbina talpacoti, representando 15%
(325 indivíduos) do total de indivíduos capturados, seguida de Ramphocelus carbo
com 9% (180 indivíduos) e Turdus ignobilis com 8% (173 indivíduos). As medidas
morfométricas e peso das espécies mais capturadas foram: Columbina talpacoti (CA
= 89,16 ± 3,87 mm; C = 66,09 ± 3,97 mm; T = 14,96 ± 1,69 mm; CT = 171,37 ± 9,21
mm; peso = 43,51 ± 5,8 g); Ramphocelus carbo (CA = 77,70 ± 4,67 mm; C = 73,68 ±
4,14 mm; T = 20,42 ± 2,66 mm; CT = 179,24 ± 10,82 mm; peso = 26,75 ± 4,53 g); Turdus ignobilis (CA = 108,85 ± 9,48 mm; C = 84,37 ± 4,23 mm; T = 26,99 ± 3,36 mm; CT
= 215,17 ± 8,30 mm; peso = 56,57 ± 6,94 g.). Os dados biométricos das Aves do Campus e PZ são os primeiros para a Amazônia sul-ocidental e contribuem para melhor
conhecer avifauna amazônica.
Palavras-chave: Aves. Amazônia ocidental. Biometria.
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PERÍODO DE ATIVIDADE REPRODUTIVA DE AVES, SUCESSO REPRODUTIVO E
NIDOPARASITISMO NUMA REGIÃO DO PANTANAL NORTE
Sara Miranda Almeida1,3
Evandson José dos Anjos-Silva1,2
A atividade reprodutiva requer alta demanda energética e as aves podem regular o período reprodutivo com a época de maior abundância de recursos alimentares, o que facilita a criação da prole. Por outro lado, diversos fatores podem afetar o
sucesso reprodutivo das aves, dos quais se destacam as taxas de predação de ninhos
e o nidoparasitismo. Neste estudo, objetivamos investigar a estação reprodutiva, o
sucesso reprodutivo de aves e registrar os casos de nidoparasitismo numa região do
Pantanal de Poconé, Mato Grosso. A procura por ninhos foi realizada de agosto de
2011 a abril de 2012, sendo registrados 155 ninhos ativos pertencentes a 37 espécies
de aves. A estação reprodutiva teve duração de seis meses, com o primeiro ninho
ativo registrado na primeira quinzena do mês de setembro de 2011, e o último ninho
ficou inativo na primeira quinzena de fevereiro de 2012. Os maiores números de
ninhos ativos foram observados na segunda quinzena do mês de outubro (n = 50) e
na primeira quinzena de fevereiro (n = 50), durante a estação chuvosa. Das espécies que se reproduziram de janeiro a fevereiro, período de cheia, destacaram-se as
associadas a ambientes aquáticos, dentre elas, Dendrocygna viduata, Arundinicola
leucocephala, Certhiaxis cinnamomeus, Procacicus solitarius e Agelasticus cyanopus.
Isso sugere que na planície pantaneira há um período de reprodução para aves de
sub-bosque, com maior atividade reprodutiva em outubro, e outro período, na cheia,
para as aves associadas a ambientes aquáticos. Para o cálculo de sucesso reprodutivo
das aves foram considerados apenas 144 ninhos ativos, uma vez que os destinos dos
outros onze ninhos, se predados ou se alcançaram sucesso, não foram determinados
com precisão. O percentual de ninhos bem sucedidos atingiu 23,61%. Outros estudos nessa mesma região pantaneira também apresentam valores de baixas taxas de
sucesso reprodutivo para Passeriformes, entre 12% e 30%. Dos ninhos monitorados,
110 (76,39%) foram perdidos devido à predação (69,44%), abandono (3,47%) e nidoparasitismo (3,47%), sendo a predação mais alta na fase de ovos (79,81%) do que na fase
de filhotes (20,19%). Cinco casos de nidoparasitismo envolvendo três espécies de aves
hospedeiras, Certhiaxis cinnamomeus, Paroaria capitata e Procacicus solitarius,
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e três de parasitas, Tapera naevia, Molothrus bonariensis e M. oryzivorus, foram
registrados. Os ninhos parasitados estavam em plantas localizadas em áreas abertas
e alteradas, e todos os cinco foram mal sucedidos. Estudos anteriores realizados nesta mesma região não registraram nenhum caso de nidoparasitismo. As taxas de nidoparasitismo tendem a serem maiores em áreas alteradas por atividades humanas
e podem resultar em mudanças na dinâmica reprodutiva das comunidades de aves,
além de reduzir o sucesso reprodutivo das espécies hospedeiras.
Palavras-chave: Nests. predation. brood parasitism. Pantanal mato-grossense.

327

XX CONGRESSO BRASILEIRO DE ORNITOLOGIA
Universidade de Passo Fundo x 04 a 07 de novembro de 2013

FRUGIVORIA E DISPERSÃO DE SEMENTES DE Erythroxylum aff. ambiguum
(ERYTHROXYLACEAE) POR AVES, EM UMA ÁREA DE MATA ATLÂNTICA DE SÃO
PAULO, BRASIL
Paulo Henrique Santos Araujo Camargo1
Alexander Vicente Christianini2
A dispersão de sementes é um processo fundamental no ciclo reprodutivo de
plantas, sendo as aves os agentes mais importantes neste processo. Plantas do gênero Erythroxylum produzem frutos ornitocóricos, vermelhos, carnosos e adocicados,
mas há pouca informação quantitativa sobre a dispersão de suas sementes. Este
estudo objetivou avaliar o papel das aves como agentes de dispersão de sementes de
Erythroxylum aff. ambiguum. O estudo foi realizado em uma área de Mata Atlântica
ombrófila densa no Parque Estadual Carlos Botelho, SP (24º00’–24º15’ S, 47º 45’–
48º10’O), de agosto/2012 a abril/2013. Realizamos 116 horas de observações focais em
14 indivíduos com frutos maduros. Registramos oito espécies de aves se alimentando
dos frutos, em visitas com duração média de 34 seg. Cerca de 60% dos frutos foram
engolidos inteiros e a distância estimada de dispersão foi 9,75 ± 6,43 m (distância até
o primeiro pouso após a visita). A maioria das aves visitantes atuou como dispersoras
eficientes, engolindo os frutos inteiros e permanecendo pouco tempo na planta. A distância de dispersão apesar de curta, o que pode ser um viés do método, confere com
a distribuição agrupada da planta observada em campo. Experimentos comparativos
de germinação com sementes removidas de frutos da copa e retiradas de fezes de um
indivíduo cativo de Turdus albicolis não mostraram diferença na germinação, indicando que as aves não afetam a viabilidade das sementes. Para estimar o número
de frutos removidos pelas aves contamos o número de frutos produzidos na copa e
utilizamos coletores de frutos dispostos sob a copa de 11 indivíduos adultos. As aves
removeram em média 25% dos frutos produzidos, sendo esta remoção positivamente
correlacionada com a produção de frutos por planta, o que corrobora a fruit crop size
hypothesis. Desta forma, observamos que é vantajoso para as plantas investir mais
na produção de frutos porque assim atraem um maior número e variedade de frugívoros, permitindo uma dispersão de mais sementes.
Palavras-chave: Parque Estadual Carlos Botelho. Erythroxylum. distância de dispersão.
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BURLANDO O FRATRICÍDIO OBRIGATÓRIO: EXPERIMENTO DE MANIPULAÇÃO DE
NINHADAS COM O ATOBÁ-MARROM, Sula leucogaster
Thiago Filadelfo Miranda1
Viviane Lorenzi Carniel2
O fratricídio é o comportamento de competição agressiva entre irmãos de uma
mesma ninhada que resulta na eliminação do indivíduo mais novo. A assincronia
no nascimento seria o principal fator a conferir vantagem de idade e tamanho aos
filhotes mais velhos, que assim, estabelecem uma dominância precoce sobre os irmãos menores. A maioria dos estudos com aves foi realizado em espécies fratricidas
facultativas e pouca atenção foi dada àquelas espécies de hábito obrigatório. O atobá-marrom, Sula leucogaster, possui ampla distribuição pela costa brasileira e não
consta em nenhuma lista de espécies ameaçadas, podendo ser considerado um excelente objeto de estudo para testar a hipótese de redução de ninhadas em um fratricida obrigatório. O presente trabalho comparou o sucesso reprodutivo em ninhadas
experimentalmente manipuladas (sincrônicas) e ninhadas controle (assincrônicas),
determinando: (1) se ninhadas manipuladas foram tão bem sucedidas quanto ninhadas não-manipuladas e (2) a frequência de sobrevivência de filhotes de ninhadas manipuladas e não-manipuladas. O experimento foi realizado em uma grande colônia
reprodutiva no Arquipélago de Currais, litoral centro-sul paranaense, durante o pico
reprodutivo da espécie. Os ninhos foram acompanhados diariamente durante a fase
de incubação e nascimento, garantindo a criação de ninhadas manipuladas. Os filhotes foram medidos (comprimento total) e pesados a cada dois dias, e seu status (vivo
ou morto) avaliado diariamente. Foram criadas três ninhadas controle, com dois filhotes de nascimento assincrônico cada, e quatro ninhadas manipuladas, com dois
filhotes sincrônicos cada. As ninhadas experimentais foram criadas imediatamente
após a eclosão do segundo ovo, através da translocação de filhotes entre ninhos com
ninhadas de idades próximas (simulação de nascimento sincrônico). Em todas as
ninhadas controle o filhote mais novo veio a óbito após dois, quatro e cinco dias de
vida - a depender do intervalo natural de nascimento entre os irmãos (que variou
de três a cinco dias). Em três das quatro ninhadas manipuladas todos os filhotes
sobreviveram, crescendo e ganhando peso igualitariamente por até 21 dias, período
em que interrompemos o monitoramento. Apenas uma das ninhadas controle teve
óbito de um dos filhotes, que morreu após nove dias de vida; esta ninhada, embora
manipulada para que ambos os filhotes possuíssem a mesma idade, possuía filhotes
com uma diferença de 20 horas de vida. Embora mais estudos se façam necessários
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com um maior número amostral para confirmar os resultados encontrados, o mesmo
padrão básico observado em fratricidas facultativos foi observado em obrigatórios,
onde quanto maior a diferença de idade em ninhadas assincrônicas, mais rápida é a
eliminação dos filhotes mais novos. Uma investigação mais detalhada do fratricídio
obrigatório poderia, através da manipulação experimental de ninhadas, ajudar no
incremento populacional de espécies ameaçadas que realizem tal comportamento.
Para a realização da manipulação, a principal dificuldade enfrentada foi encontrar
um bom número de ninhos que estivessem simultaneamente em igual estágio de desenvolvimento de ovos ou filhotes.
Palavras-chave: sincronia. reprodução. atobá-marrom.
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REGISTROS DE AVES MIGRATÓRIAS NO CAMPUS E PARQUE PARQUE ZOOBOTÂNICO
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, RIO BRANCO, ACRE, BRASIL
Rosiane Portela de Mesquita1,2
Edson Guilherme1,3
A migração é um fenômeno bem documentado entre as Aves. Logo após o período reprodutivo e, em geral, um pouco antes do início estação fria do ano as aves
se deslocam para regiões mais quentes em busca de abrigo e alimento. Sabe-se que
o bioma Amazônia faz parte a rota migratória de muitas espécies. No entanto, não
se sabe praticamente nada sobre o período de chegada, o tempo de permanência e
a saída destas espécies de cada região. O objetivo deste trabalho foi registrar quais
aves migratórias utilizam o Campus e o Parque Zoobotânico (PZ) da Universidade
Federal do Acre durante seu período de migração. As aves foram registradas através
de observações com binóculos e também através capturas com redes de neblina. Os
registros foram feitos entre Janeiro de 2010 e Abril de 2013. Resgistrou-se um total
de 15 espécies migratórias sendo 13 no Campus e 02 no PZ. Destas, três espécies são
migrantes neárticos (Tringa soliaria, Catharus swainsoni, Piranga olivacea e Vireo
olivaceus). Todas foram registradas na época compreendida entre o início e o fim do
inverno boreal. Cinco espécies são migrantes intratropicais (Inezia inornata, Tyrannus albogularis, Cnemotriccus fuscatus, Sporophila bouvronides, Sporophila lineola
e Sporophila caerulescens). As migrantes intratropicais foram registradas todas no
Campus da UFAC nos meses de fevereiro, maio, julho, agosto, novembro e dezembro.
As espécies restantes, seis no total, são migrantes austrais (Elaenia parvirostris,
Elaenia spectabilis, Tyrannus savana, Pyrocephalus rubinus, Cnemotriccus fuscatus
e Turdus amaurochalinus). As migrantes austrais foram registradas no período de
março a setembro, durante o inverno austral. Estes registros demonstram que tanto
a área aberta do Campus como fragmento florestal urbano (PZ) adjacente são utilizados por uma comunidade de aves como ponto de parada durante suas rotas migratórias. A continuidade do estudo nos permitirá saber com mais acerácea sobre o período
de chegada, permanência e partida destas espécies no sudoeste da Amazônia.
Palavras-chave: Aves. Migração. Amazônia.
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ANALISE DO CONTEÚDO GÁSTRICO DE ALGUMAS AVES FRUGÍVORAS ORIUNDAS DO
PARQUE ZOOBOTÂNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE – UFAC
Edson Guilherme da Silva1
Rafael Ruan Araújo Pinto2
Aves frugívoras desempenham um importante papel no ecossistema. São consideradas boas dispersoras de sementes e este estudo pode ajudar a explicar a dinâmica das populações de plantas em um determinado habitat. Esse trabalho teve por
objetivo identificar e quantificar o conteúdo gástrico de algumas carcaças de aves
frugívoras depositadas no Laboratório de Ornitologia da Universidade Federal do
Acre (UFAC). Os espécimes estudados são oriundos do Parque Zoobotânico - um fragmento florestal urbano pertencente à UFAC (09º 57’03,9’’S; 67º52’34,3’’W). As sementes retiradas do conteúdo gástrico (papo, proventrículo e moela) foram inicialmente
secadas em estufa e depois acondicionadas em envelopes de papel. Após a secagem
as sementes foram identificadas ao menor nível taxonômico possível. Foram triados
o conteúdo gástrico de 15 espécimes, sendo 11 deles pertencentes a espécie Turdus
ignobilis; dois a Leptotila rufaxilla e dois a Tangara palmarum. A espécie T. ignobilis
apresentou características onívoras. Foram encontradas em seu conteúdo gástrico 98
sementes de quatro espécies diferentes, além de exoesqueletos de Insecta e pedaços
de Annelida. As sementes mais abundantes no conteúdo gástrico de T. ignobilis foram às da espécie “imbirinha” (Cardiopetalum calophyllum) que representou 41% do
total de sementes encontradas. Em L. rufaxilla foi encontrado 42 sementes de cinco
morfotipos diferentes. Também havia pedaços de anelídeos além de pedras e massa
vegetal pré-digerida. Entre as sementes encontradas em L. rufaxilla, 47,6% pertencem a uma planta da Família Fabaceae ainda não identificada a nível especifico.
Também havia sementes do “morototó” (Didymopanax morototonii, 21,4%), “tapiá”
(Alchornea sp. 9,5%), Doliocarpus sp. (19,4%) e “lofantera” (Lophantera lactescens,
2.3%). Nos indivíduos de T. palmarum foram encontrados apenas quatro sementes
de duas espécies vegetais: o “morototó” (Didymopanax morototonii) e o “catiguá” (Trichilia pallida), além de exoesqueletos de Insecta. Nossos estudos são preliminares,
porém a sua continuidade ampliará o conhecimento sobre a alimentação da avifauna
regional.
Palavras-chave: Dieta, Amazônia. Estado do Acre.
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ANÁLISE DA MORFOMETRIA DE ESTÔMAGOS E DA DIETA DE TRÊS ESPÉCIES DE
Scytalopus (RHINOCRYPTIDAE)
Gabriel Guimarães Larre1
Jonas Silva Podkowa2
Juliana Pestana de Souza1
Carla Suertegaray Fontana1
Os Rhinocryptidae são pássaros de pequeno a médio porte, encontrados principalmente nos Andes e sul da América do Sul. Possuem a plumagem predominantemente cinza, apresentando pouco ou nenhum dimor-fismo sexual. No Brasil, 50% das
espécies da famíla (n = 6) são representan-tes do genêro Scytalopus. Apesar de bem
estudados quanto a sua sistemática e taxonomia, não há detalhamento sobre a sua
dieta, a qual é descrita na literatura como sendo de “Artropodes em geral”. Conhecer
quali-quantitativamente ou as proporções dos elementos da dieta de determinada espécie é premissa básica para o entendimento da estrutura e relações tróficas de uma
comunidade. O objetivo deste estudo é analisar estômagos de S. pachecoi (tapaculo-ferreirinho), S. iraiensis (macuquinho-da-várzea) e S. speluncae (tapaculo-preto) a
fim de (1) realizar a morfometria de estômagos e (2) avaliar quali-quantitativamente
a dieta através da análise dos conteúdos estomacais. Os estômagos (conservados em
álcool 70%) fazem parte do acervo da coleção de aves do Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS (MCP). Quarenta estômagos (S. pachecoi = 24; S. iraiensis = 2; S.
notorius = 14) foram análisados, pesados com balança de precisão 0,01g e medidos
com paquímetro digital de 0,01mm (altura, largura e profundidade). Cada estômago
foi seccionado e seus itens alimentares separados em digeridos e não-digeridos. Os
itens não-digeridos foram triados e identificados (com base em literatura e coleção)
até o menor nível taxônomico possível. Os resultados das médias para o peso (g), altura (mm), largura (mm) e profundidade (mm) dos estômagos foi, respectivamente:
S. pachecoi 0,54±0,22; 11,76±1,88; 9,71±1,7; 6,13±1,22; S. iraiensis 0,5; 12,98; 10,13;
5,96 e S. notorius 0,54±0,27; 11,62±2,44; 9,67±2,68; 6,32±1,94. Até o presente, 31
estômagos tiveram seu conteúdo analisado. Nos estômagos de S. pachecoi (n=21)
encontrou-se Formicidae (105), Coleoptera não identificado (22), Phthiraptera (20),
Araneae (13), Coleoptera: Curculionidae (12), Oniscidea (10), Diplopoda (5), Lepidoptera (5), Dermaptera (4), Ephemeroptera (3), Auchenorryncha (2), Gastropoda
(2), Heteroptera (2), Trichoptera (2), Acari (1), Apocrita ou Symphyta (1), Opiliones
(1), Orthoptera (1) e um fragmento de rocha. Nos estômagos de S. iraiensis (n=2)
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encontrou-se Formicidae (5), Aranae (2), Opiliones (2) e Mantidae (1). Nos estômagos de S. notorius (n=14) encontrou-se Formicidae (42), Coleoptera (21), Coleoptera:
Scarabaeidae (1), Auchenorryncha (2), Homoptera (1), Tipulidae (1), Lepidoptera (1),
Mantodeae (1), Oniscidea (2), Gastropoda (1), Araneae (7), Diplopoda (1), semente
(1), ovos de artrópodes (>100), vegetal (2) e pena (1). Apesar de preliminares, os
resultados mostram que para as duas espécies com maior numero amostral, Formicidae foi o grupo mais consumido, seguido de Coleoptera. A presença de gastrópodes
e sementes na dieta, constitui uma informação inédita sobre a alimentação do grupo.
A presença de Phthiraptera, que é descrito como um grupo exclusivamente parasita
de aves e mamíferos, sugere algum tipo de interação intra ou interespecífica de comensalismo ou protocooperação.
Palavras-chave: itens alimentares. tapaculos. macuquinhos.
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CARACTERÍSTICAS SOBRE A DIETA DE COLUMBÍDEOS SILVESTRES DA MATA
ATLÂNTICA BRASILEIRA
Lucas Penna Soares Santos1,3
Valéria Lúcia de Oliveira Freitas2
Marcelo Ferreira de Vasconcelos1
A ordem Columbiformes é representada por uma única família no Brasil (Columbidae), com 23 espécies distribuídas em diversos domínios fitogeográficos deste
país. A alimentação de columbídeos é composta principalmente de espécies vegetais,
especialmente frutos e sementes. O objetivo do presente trabalho foi analisar a dieta,
em termos de biomassa e itens vegetais encontrados em tratos digestórios de espécies nativas da família Columbidae ocorrentes em uma região de Mata Atlântica do
estado de Minas Gerais. Foram analisados 17 exemplares de diferentes espécies da
família Columbidae, sendo 12 representantes de Patagioenas plumbea, dois exemplares de Leptotila rufaxilla, dois de L. verreauxi e um de Geotrygon montana. Para
a análise do material, foi armazenado todo o trato digestório, envolvendo desde a
região do papo até a porção do reto. Posteriormente, os itens alimentares foram separados em três porções principais do sistema digestório (papo, estômago e intestino).
Após esta etapa, foi realizada a pesagem e a volumetria dos materiais separados e
feita a triagem, para identificar os itens vegetais. Em relação à biomassa, o volume
dos conteúdos alimentares obtidos apresentou um valor médio de 6,91 ± 3,31 ml. A
pesagem foi calculada para cada parte do trato digestório, sendo 1,34 ± 1,07 g o valor
médio para a região do papo, 2,78 ± 0,68 g para o conteúdo do estômago e 3,60 ± 3,46
g para a porção do intestino. A diversidade de sementes foi relevante, observando-se
sete famílias e 22 morfoespécies diferentes nas amostras analisadas. Constatou-se
uma relevante biodiversidade vegetal consumida por columbídeos, sendo considerável a biomassa presente no conteúdo alimentar deste grupo. A análise da quantidade
de itens vegetais na porção intestinal do trato digestório não foi significativa para a
detecção de sementes inteiras. Interpreta-se, portanto, que o processo de dispersão
de sementes não seja tão efetivo por tais espécies, porém, devem ser realizados estudos ecológicos mais sistemáticos para tal conclusão.
Palavras-chave: Columbidae. Dieta. Dispersão.
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RIQUEZA E ABUNDÂNCIA DE AVES EM UM TRECHO DE CAATINGA NO MUNICÍPIO DE
CUSTÓDIA, PE – RESULTADOS PRELIMINARES
Nicholas Kaminski1,2
Jean Júnior Barcik1
Patricia Avello Nicola1
Luiz Cézar Machado Pereira1
A Caatinga, único bioma exclusivamente brasileiro, carece de estudos qualitativos e, principalmente, quantitativos acerca de sua avifauna. O Programa de
Monitoramento da Ornitofauna do Projeto de Integração do São Francisco busca monitorar e diagnosticar os possíveis impactos causados às comunidades da avifauna,
presentes na Caatinga, em virtude da perda de habitats ocasionada pelo desenvolvimento das obras. Durante 20 dias (dez no mês de agosto de 2012 e dez no mês de
março de 2013), realizou-se o levantamento quantitativo e qualitativo da comunidade de aves de um trecho de caatinga arbóreo-arbustiva, no município de Custódia, Pernambuco. Para o estudo quantitativo utilizou-se a metodologia de Pontos de
Escuta analisando o índice pontual de abundância (IPA) desta comunidade, além de
transecções com 2 km de extensão percorridas diariamente. O inventário preliminar
registrou 125 espécies pertencentes a 18 Ordens e 36 famílias. Do total de espécies
observadas, 18 são endêmicas do Brasil (ênfase para Xiphocolaptes falcirostris ameaçado de extinção). O levantamento quantitativo, com um esforço amostral de 18h
45min, registrou a presença de 58 espécies em 515 contatos. Os menores valores do
IPA foram 0,013 (1 contato) para 10 espécies (destaques para Picumnus fulvescens e
Thamnophilus capistratus, endemismos da Caatinga); 0,026 (2 contatos) para nove
espécies (destaque para Pachyramphus viridis e Piculus chrysochloros, que possuem poucos registros localmente) e 0,04 (3 contatos) para sete espécies (ênfase para
Anopetia gounellei). Os maiores valores de abundância ocorreram para espécies de
ampla distribuição na Caatinga e baixa sensibilidade à distúrbios, como Aratinga
cactorum (IPA=0,93 - 70 contatos); Hemitriccus margaritaceiventer (IPA=0,59 - 44
contatos); Chlorostilbon lucidus (IPA=0,48 - 36 contatos) e Formicivora melanogaster (IPA=0,44 - 33 contatos). Outras espécies que merecem menção localmente são
Accipiter striatus, Tringa flavipes, Melanerpes candidus e Compsothraupis loricata,
que carecem de registros localmente. Estudos de comunidade de aves do semiárido
brasileiro colaboram para uma melhor compreensão sobre os padrões de distribuição
e ecologia além de ser uma ferramenta para a elaboração de planos de manejo e conservação de áreas naturais.
Palavras-chave: Semiárido. abundância. endemismos.
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ANÁLISE QUALI-QUANTITATIVA SAZONAL DA AVIFAUNA DE UM TRECHO DE
CAATINGA NO MUNICÍPIO DE FLORESTA, PERNAMBUCO
Nicholas Kaminski1,2
Jean Júnior Barcik1
Patricia Avello Nicola1
Luiz Cézar Machado Pereira1
A Caatinga, único bioma exclusivamente brasileiro, possui marcante sazonalidade hídrica, fator que influencia diretamente na abundância de sua avifauna nas
estações seca e chuvosa. Porém, poucos estudos exploram este aspecto da comunidade de aves no bioma. Durante 20 dias (dez na estação chuvosa e dez na seca),
realizou-se o levantamento quali-quantitativo da comunidade de aves de um trecho de caatinga arbóreo-arbustiva sob influência do Projeto de Integração do Rio
São Francisco, no município de Floresta, Pernambuco. Para o estudo quantitativo
utilizou-se a metodologia de Pontos de Escuta analisando o índice pontual de abundância (IPA). Transecções com 2 km de extensão foram percorridas diariamente e
contatos ocasionais foram utilizados a fim de se conhecer a riqueza de espécies local. O inventário preliminar registrou 141 espécies pertencentes a 19 ordens e 35
famílias. Do total de espécies, 17 são endêmicas do Brasil (ênfase para Penelope
jacucaca ameaçado de extinção, Compsothraupis loricata e Megaxenops parnaguae).
Durante a estação chuvosa foram registradas 120 espécies ao passo que na estação
seca apenas 94. Esta variação ocorreu devido à presença de migrantes locais (especialmente alguns Tyrannidae) e aves aquáticas, que dependem de ambientes que
ocorrem com sazonalidade localmente. O levantamento quantitativo, com um esforço
amostral de 18h 45min, registrou uma riqueza de 84 táxons, sendo 51 (60,74%) em
comum para ambos os períodos. Aves com hábito migratório totalizaram 11 espécies
e foram aferidas apenas no período chuvoso. Durante estação chuvosa foram 334
contatos de 63 espécies sendo os maiores valores de IPA 0,65 (26 contatos) registrados para Tyrannus melancholicus; 0,575 (23 contatos) para Myiarchus tyrannulus;
0,425 (17 contatos) para Chlorostilbon lucidus; 0,375 (15 contatos) para Troglodytes
musculus; 0,35 (14 contatos) para Pitangus sulphuratus, Tangara sayaca e Patagioenas picazuro. Das 22 espécies com contatos acima da média, cinco são consideradas
migrantes locais. Na estação seca, foram registrados 397 contatos de 50 espécies. O
menor valor de abundância foi 0,025 (1 contato) para 17 espécies, com destaque para
P. picazuro, a qual obteve elevado IPA na estação chuvosa. Os maiores valores foram
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1,1 (55 contatos) para Aratinga cactorum; 0,82 (41 contatos) para Pseudoseisura cristata; 0,7 (35 contatos) para Cyanocorax cyanopogon; 0,46 (23 contatos) para Hemitriccus margaritaceiventer e 0,34 (17 contatos) para C. lucidus, Amazona aestiva
e Polioptila plumbea. A presença de um único recurso em abundância (frutos de
Prosopis juliflora) próximo aos locais de amostragem influenciou diretamente na
detecção de aves frugívoras (A.cacttorum, A. aestiva) e onívoras (C. cyanopogon) na
estação seca. Se compararmos as estações, podemos verificar um acréscimo no número de contatos no período seco, porém com riqueza de espécies menor, passando de
63 para 50 taxons, sendo o resultado estatisticamente significativo (x²=358,61; gl=82;
p<0,001). Estudos voltados à sazonalidade na comunidade de aves do semiárido brasileiro colaboram para uma melhor compreensão sobre os padrões de distribuição e
ecologia da avifauna local.
Palavras-chave: Semiárido. migração. abundância.
Órgão Financiador: Ministério da Integração Nacional
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CARACTERIZAÇÃO DE NINHOS E PARÂMETROS REPRODUTIVOS DE AVES DO
CENTRO PERNAMBUCO DE ENDEMISMO, MURICI, AL
Cauay Vianna Gazele1
Marcio Amorin Efe1,2
Informações acerca da biologia reprodutiva das aves neotropicais ainda são
pouco conhecidas e a maioria não possui sequer uma descrição dos seus ovos ou ninhos. Estes conhecimentos são importantes não só para auxiliar na compreensão de
padrões da história natural, mas também na definição de medidas conservacionistas.
Uma vez que parâmetros reprodutivos variam entre populações e anos, o monitoramento de ninho torna-se um dos aspectos mais importantes para a formulação das
tendências. No entanto, acompanhar os ninhos durante todo o seu desenvolvimento
desde a construção até a saída dos filhotes do ninho muitas vezes torna-se difícil.
Por isso uma alternativa é a utilização de monitoradores eletrônicos de temperatura (data loggers), os quais acompanham as mudanças de temperatura dentro dos
ninhos e permitem identificar as datas que os eventos aconteceram. Nesse sentido o
estudo teve como objetivo caracterizar morfologicamente os ninhos e estimar períodos de incubação e permanência de filhotes no ninho das aves da Mata da Fazenda
Bananeira, ESEC de Murici, AL. O estudo teve como objetivo caracterizar morfologicamente os ninhos e estimar períodos de incubação e permanência de filhotes no
ninho das aves da Mata da Fazenda Bananeira, ESEC de Murici, AL. A busca de
ninhos se deu a partir da inspeção visual de todos os possíveis locais de nidificação.
Os ninhos encontrados foram descritos e medidos (altura do solo, diâmetro interno,
diâmetro externo e profundidade), assim como os ovos (comprimento, largura e massa). Para o monitoramento dos ninhos foram utilizados monitoradores eletrônicos de
temperatura (data loggers). Após 52 horas de amostragem foram descritos, medidos
e monitorados sete ninhos de 5 espécies diferentes, dos quais 5 se obtiveram dados
de temperatura. Os ninhos se apresentaram na forma/substrato como simples/plataforma e copo/baixo/garfo. Durante a incubação a temperatura média obtida foi 21,92
°C. A eclosão ocorreu entre o 19° e 27° dia de incubação dependendo da espécie e do
período que encontrou-se o ninho. O baixo número de ninhos encontrados pode estar
relacionado ao forte período de seca no período do estudo.
Palavras-chave: Datalogger. Biologia reprodutiva. Centro Pernambuco.
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REGISTROS DA NIDIFCAÇÃO DE Turdus hauxwelli NO PARQUE ZOOBOTÂNICO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, RIO BRANCO, ACRE, BRASIL
Jônatas Machado Lima1,2
Edson Guilherme1,3
O sabiá-bicolor (Turdus hauxwelli) habita florestas de terra firme e várzea da
Amazônia ocidental. Trata-se de um sabiá pouco conhecido na natureza quanto aos
seus requerimentos ecológicos. Este estudo apresenta os primeiros relatos sobre a nidificação de T. hauxwelli em seu habitat. O estudo foi feito em um fragmento florestal urbano de 100 ha de área pertencente à Universidade Federal do Acre (9º57’24.9”
S, 67º52’26.5”W). Entre novembro e dezembro de 2012, foram encontrados três ninhos de T. hauxwelli. Todos os ninhos encontrados possuíam forma de tigela e foram
construídos com ramos, raízes finas e muitos musgos vivos (briófitas). Os ninhos
mediram 10 cm de diâmetro e seis cm de profundidade. O primeiro ninho foi encontrado no dia 16 de novembro e continha três ovos. O segundo ninho com dois ovos e
o terceiro com dois ninhegos foram encontrados no dia 31 de dezembro. Dois ninhos
foram feitos em palmeira “uricuri” (Attalea phalerata) a 3,19 e 2,4 m de altura, respectivamente. Os ninhos foram construídos na base da folha com a estirpe da palmeira. O outro ninho foi feito em uma pequena planta a 53 cm do solo. Este último
teve seus ovos predados sete dias após o encontro. Os ovos de T. hauxwelli possuíam
cor esverdeada com manchas de cor marrom. As medidas dos ovos variaram entre
24 e 25 mm de comprimento por 18 mm de largura e pesaram cinco gramas cada. Os
ninhos foram acompanhados por 26, 7 e 8 dias respectivamente. No dia 26/11 todos
os ovos do primeiro ninho já havia eclodido, dez dias após serem encontrados. Dois
dias após o nascimento, os filhotes pesaram 20, 19,5 e 16 g respectivamente. Tinham
os olhos fechados e o corpo coberto com poucas penugens no dorso e na cabeça. No dia
seis de dezembro apenas um dos três filhotes restava neste ninho. O filhote estava
já completamente emplumado e com 49,5 g. Ele foi marcado com anilha de alumínio
de código J33100 fornecida pelo CEMAVE. No dia doze de dezembro o filhote não foi
mais visto no ninho. Os filhotes do terceiro ninho, quando encontrados, pesaram 16
e 13 g respectivamente. No dia oito de janeiro foram pesados pela última vez e já
estavam com 44 e 43 g. Após esta data os filhotes não foram mais vistos. Em todos os
ninhos de T. hauxwelli com filhotes foi observado comportamento de defesa dos pais
com intensa vocalização de alerta e voo em direção de ataque.
Palavras-chave: Amazônia. reprodução. Turdus hauxwelli.
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INVENTÁRIO PRELIMINAR DA AVIFAUNA NA REGIÃO NORTE DE MINAS GERAIS:
MUNICÍPIO DE RIACHO DOS MACHADOS
Christian Regis da Silva1
Thiago Oliveira e Almeida1
Maria Regina Figueiredo Souza1
Marcelo Ferreira de Vasconcelos1
Desde janeiro de 2012 ocorre, trimestralmente, o programa de monitoramento
da avifauna do empreendimento minerário Mineração Riachos dos Machados, com
término previsto para outubro de 2013. O estudo é conduzido no município de Riacho
dos Machados (16° 0′ 21″ S, 43° 2′ 56″ W), região norte do estado de Minas Gerais,
localizado entre as Bacias dos rios São Francisco e Jequitinhonha. A região está inserida em uma faixa de transição entre os domínios do Cerrado e da Caatinga. Sua
cobertura vegetal é caracterizada principalmente por: cerrado sensu stricto, campo
rupestre, caatinga sensu stricto, caatinga arbórea e sofre influências das atividades
de pastoreio, ambiente urbano e por atividade minerária. Como parte integrante
do programa de monitoramento é realizado o inventário da avifauna local. Estão
previstos dez dias efetivos de amostragem para cada uma das oito campanhas. São
utilizados três métodos de amostragem: redes de neblina, transectos e pontos de escuta. O objetivo é potencializar o sucesso no resultado. Até a sexta campanha foram
registradas 177 espécies, distribuídas em 42 famílias e 19 ordens. Passeriformes foi
a mais representada, com 22 famílias, 52,4% do total. A família Tyrannidae apresentou maior riqueza (n=30), seguida de Thraupidae (n=12) e Furnariidae e Emberizidae (ambas com n=11). A riqueza estimada, até o momento, é de 161 espécies, 9%
a menos do que o total de espécies registradas. O desvio padrão é de ± 5 espécies.
Tal diferença é explicada pelo fato de que os registros ocasionais (n=38) não são
considerados no cálculo de estimativa. Os ambientes que apresentaram maior representatividade foram campestre (30,5%), florestal (29,9%) e generalista (23,7%).
Das espécies registradas até o momento, 8% são endêmicas, sendo seis da Caatinga (ex. Anopetia gounellei), cinco do Cerrado (ex. Melanopareia torquata) e três da
Mata Atlântica (ex. Conopophaga lineata). Seis espécies são consideradas de interesse conservacionista: Quase-ameaçadas - Sarcoramphus papa, Hylopezus ochroleu-
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cus, Porphyrospiza caerulescens, Embernagra longicauda e Arremon franciscanus;
Deficiente em dados - A. gounellei. Este estudo pode ser considerado de relevância
por contribuir para o preenchimento da lacuna de informação existente para a região
norte do estado.
Palavras-chave: Levantamento. ecótone. norte de Minas Gerais.
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FATORES QUE INFLUENCIAM O SUCESSO REPRODUTIVO DE Phacellodomus
rufifrons
Denise Rodrigues de Souza1
Yara Ballarini2
Miguel Ângelo Marini3
O sucesso reprodutivo das aves pode ser influenciado por muitos fatores, como
taxa de predação, formato de ninho, sítio de nidificação, parasitismo de ninho entre
outros. Phacellodomus rufifrons, é um furnarídeo, que no Brasil ocorre em áreas
de Cerrado e Caatinga. Constrói ninhos grandes, feitos de gravetos, fechados e com
várias câmaras independentes. Podem ser encontrados vários ninhos de um casal
na mesma árvore, os quais podem ser utilizados como dormitórios durante o ano.
O objetivo deste trabalho foi avaliar quais fatores afetam o sucesso reprodutivo de
P. rufifrons na Estação Ecológica de Águas Emendadas (ESECAE), Brasília-DF. Os
ninhos encontrados foram monitorados duas vezes por semana durante a estação
reprodutiva, que compreendeu os meses de setembro a dezembro de 2012. Foi realizada uma seleção de modelos utilizando um GLM com distribuição binomial para
analisar a influência das variáveis relacionadas à estrutura física e a localização dos
ninhos sobre o sucesso reprodutivo desta espécie. A variável resposta utilizada nos
modelos foi o sucesso reprodutivo, e as variáveis explicativas foram: altura do ninho
em relação ao solo, comprimento do ninho, número de ninhos por árvore e distância
até a estrada mais próxima. Foram encontrados 28 ninhos ativos, sendo que 10 destes tiveram mais de uma postura, com um total de 40 posturas monitoradas. Destas
posturas, 22,5% (n=9) foram bem sucedidas, 27,5% (n=11) sofreram parasitismo de
ninhos por Tapera naevia, sendo que duas destas foram predadas posteriormente. A
taxa de predação foi de 55% (n=22), sendo que 86,4% foram predadas na fase de ovo
(n=19), e 13,6% na fase de ninhego (n=3). O sucesso reprodutivo estimado pelo método de Mayfield foi de 22% e TSD de 0.96. A principal causa de perda de ninhadas foi
a predação seguida do parasitismo de ninho, juntos somam mais de 77% das causas
de insucesso. Não houve registros de abandono de ninhos. Para a seleção de modelos foram utilizados dados de 26 ninhos. Os principais fatores que afetam o sucesso
reprodutivo desta espécie são a predação e parasitismo de ninhos. Os resultados da
seleção de modelos não mostraram influência das variáveis da estrutura física e da
localização dos ninhos no sucesso reprodutivo de P. rufifrons.
Palavras-chave: Sucesso reprodutivo. predação. parasitismo de ninho.
Órgãos financiadores: CAPES, CNPq.
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REGISTRO DA OCORRÊNCIA DE LEUCISMO EM Ortalis guttata (Spix, 1825) NO
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL, RS, BRASIL
Adriana Düpont1,2
Eduardo A. Lobo1,3
O leucismo em aves é uma anomalia genética atribuída a alelos mutantes, sendo caracterizado pela ausência de melanina, seja está parcial ou em todas as penas,
havendo diminuição da pigmentação do bico, pernas e partes dos olhos. Diferentemente do leucismo, o albinismo é caracterizado pela ausência total da melanina nas
penas, bico, olhos e pele. Em relação a aspectos comportamentais de espécimes leucistícos e albinos, alguns estudos mencionam que os mesmos não interagem com os
demais indivíduos de coloração padrão, como no caso do cardeal Paroaria coronata,
leucistíco, observado no município de São Sepé, RS, bem como no caso do pardal Passer domesticus, leucístico, observado na ilha do rio São Francisco, nordeste do Brasil,
onde o indivíduo se mantinha sempre afastado ou na periferia do bando. Comportamento similar foi observado na ocorrência do albino biguá Phalacrocorax brasilianus
(Amazonas), que frequentemente era perseguido por outros biguás. O típico comportamento de perseguição e afugentamento foi também observado em espécime de
urubu Coragyps atratus, albino, no estado de Sergipe, SE. Neste contexto, o presente
estudo teve por objetivo relatar a ocorrência de leucismo em um indivíduo da espécie
Ortalis guttata (Cracidae: Galliforme) no município de Santa Cruz do Sul, RS. O indivíduo foi observado em área urbana no mês de junho de 2012, estando sempre em
companhia de outros indivíduos da mesma espécie com plumagem normal. O espécime apresentou bico, tarsos despigmentados e praticamente todas as penas, a exceção
de algumas rêmiges, e os olhos, que se apresentavam com a coloração original da
espécie. Os registros de leucismo para a espécie O. guttata são insipientes, dificultando a identificação de padrões e a investigação das causas e efeitos. Contudo, cabe
ressaltar, em relação ao comportamento, que diferentemente das ocorrências acima
mencionadas, o indivíduo leucistíco observado durante o inventário apresentou porte
e comportamento típico de indivíduos da espécie O. guttata, interagindo normalmente com o bando.
Palavras-chave: Ortalis guttata. Leucismo. Santa Cruz do Sul, RS.
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RIQUEZA DE AVES EM ÁREA DE CAATINGA, CAJAZEIRAS - PB
Sueli Souza Damasceno1
Nicholas Kaminski1
Gabriel Junior Barcik1
Gabriel Massaccesi De La Torre1

O Bioma Caatinga abrange cerca de 800.000 m2, único sistema ecológico brasileiro, composto por mosaico de florestas secas e vegetação arbustiva, com enclaves de
floresta úmida montana e Cerrado. A Caatinga apresenta elevado grau de endemismo e espécies com adaptações xéricas. São apresentados aqui resultados de monitoramento da avifauna em área da Caatinga sob influência do Projeto de integração
do Rio São Francisco (PISF). O objetivo deste trabalho foi avaliar a riqueza da ornitofauna em uma área de Caatinga no município de Cajazeira–PB (UTM 546274.08
– 9222246.2). As fitofisionomias amostradas foram caatinga arbórea, caatinga arbustiva aberta e associação agropecuária. As amostragens ocorreram no período de
01 de novembro a 10 de novembro de 2012, empregando-se a metodologia de Ponto
de Escuta (10 pontos de escuta, distando 200 m entre si, com raio de detecção de
50m), que totalizou um esforço amostral de 1h e 15 min/dia. Também foi realizada
Busca Ativa, através de trilhas pré-existentes, totalizando um esforço amostral de
10 km. Complementar as estas metodologias foram realizadas capturas, com o auxílio de 12 redes-de-neblina, com esforço amostral de 480 h/rede. A área apresentou
123 espécies distribuídas em 21 ordens e 43 famílias, quando o estimado pelo estimador de riqueza de Jacknife era de 160 epécies. Ocorreu o registro de uma espécie
ameaçada (Penelope jacucaca – vulnerável) e uma quase ameaçada (Gyallophylax
hellmayrii). Foram ainda registradas sete espécies endêmicas da Caatinga: P. jacucaca, Sakesphorus cristatus, G. hellmayri, Sporophila albogularis, Thamnophilus
capistratus, Paroaria dominicana e Compsothraupis loricata. A maior guilda foi a de
insetívoros com 55 espécies, resultado já esperado para o bioma Caatinga. O Índice
Pontual de Abundância apresentou variação de 0,02 (1contato) à 0,66 (33 contatos).
As duas espécies que apresentaram maiores valores do IPA foram Polioptila plumbea (0,66) e Lanio pileatus (0,66) e a espécie com maior taxa de captura foi Cyanoloxia brissonii, (n=5) representando 17% do total de capturas. Destacaram-se as
espécies Compsothraupis loricata, C. brissonii e Procacicus solitarius que apresentaram média frequência de ocorrência (34-66%). Esta área apresentou um número
relativamente alto de espécies aquáticas, incluindo migrantes como Tringa solitaria.
1
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A elevada riqueza desta área é proveniente da alta diversidade de ambientes, desde florestas ripárias e ambientes arbóreos nas encostas das montanhas, a campos
com gramíneas frutificando, além de ambiente aquático. É válido ressaltar que esta
área sofre influência direta da Chapada do Araripe na composição de sua avifauna,
elevando-se assim a riqueza local.
Palavras-chave: Inventário. Semiárido. Diversidade.
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EFEITO DE IMPACTOS AMBIENTAIS SOBRE A RIQUEZA DE AVES AQUÁTICAS EM
LAGOAS DA REGIÃO CARSTICA DE LAGOA SANTA E ARREDORES
Paula Fernanda Albonette Nóbrega1,3
Renata Pimentel Rocha1
Janaína Aparecida Aguiar2
Maria Auxiliadora Drumond1
José Eugênio Cortes Figueira1
Áreas úmidas são reconhecidas por sua importância cultural, econômica, por
auxiliarem na regulação do regime hidrológico e por serem habitat de flora e fauna,
abrigando diversas espécies de aves aquáticas. Esses ambientes têm sofrido constantes modificações para dar lugar a lavouras, pastagens e áreas urbanas. Lagoas,
especificamente, podem apresentar grande variação de tamanho, o que determina
seus microhabitats e recursos associados, afetando a presença de aves aquáticas.
Tendo em vista a relação riqueza em espécie (S) e área do espelho d’água (A) relatada em diversos estudos, nosso objetivo foi verificar como impactos ambientais
atuando sobre lagoas e suas Áreas de Preservação Permanente (APP) afetam essa
relação. Amostramos 35 lagoas nas cidades de Sete Lagoas, Prudente de Morais e na
Área de Proteção Ambiental Carste de Lagoa Santa, Minas Gerais. Inventariamos
as espécies de aves aquáticas por meio de transectos e pontos fixos com distância de
detecção indeterminada. Registramos as modificações antrópicas no espelho d’água
e na APP de cada lagoa. Empregamos o método desenvolvido pela “Aliança para as
Medidas da Conservação”, para avaliar os impactos ambientais nas lagoas. Estabelecemos um valor de criticidade para cada lagoa, considerando extensão, severidade
e permanência de cada impacto (urbanização, mineração, efluentes, resíduos sólidos, presença humana, agricultura, pastagem no leito da lagoa, pastagem na APP
e modificação do ciclo natural). Usamos regressão linear múltipla “step-wise” para
testar a predição de que a riqueza em espécies é correlacionada positivamente à
área do espelho d’água e negativamente ao grau de criticidade (C). Registramos 38
espécies de aves aquáticas nas 35 lagoas, variando de zero até 17 espécies. A riqueza
em espécies variou com a área e com a criticidade, como esperado (S = 6,387 + 4,476
log(A) - 0,059 C). No entanto, o grau de urbanização (U), isoladamente, foi a variável principal da criticidade. Esse impacto dividiu o conjunto de dados em dois gru-
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pos com tendências diferentes, cada qual com uma curva espécie área determinada
posteriormente por ANCOVA (S = 4,966 + 4,323 log(A) e S = 4,966 - 4,180 U; p<0,05).
As relações espécies-área reforçam a importância de grandes lagoas para a manutenção de aves aquáticas na região. Por outro lado, a urbanização em seu entorno
promove o decréscimo na riqueza. Esses resultados reforçam a urgência de políticas
públicas que garantam a proteção das APP e minimização dos impactos diretos e
indiretos causados pela urbanização.
Palavras-chave: espécie-área. criticidade. áreas úmidas.
Órgãos financiadores: CAPES, CNPq, FAPEMIG, IEF-MG, Idea Wild.
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AVIFAUNA DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DE FUTUROS EMPREENDIMENTOS
HIDRELÉTRICOS NO NOROESTE DO RIO GRANDE DO SUL
Marina Petzen Vieira Dos Santos1
Fernanda de Carvalho Bisolo2
O Brasil possui uma das mais ricas avifaunas do mundo e no Rio Grande do
Sul são registradas 624 espécies de aves. Levantamentos biológicos são importantes
instrumentos para orientar ações de conservação da biodiversidade e as aves são
fortes indicadoras de qualidade ambiental. Este estudo foi realizado no município
de Sarandi/RS, região de Floresta Ombrófila Mista, especificamente em trechos da
área de preservação permanente do rio Caturetê. O objetivo foi conhecer a riqueza da avifauna nas áreas de influência de futuros empreendimentos hidrelétricos,
buscando atender a sazonalidade. O levantamento foi realizado através de busca
ativa por transectos lineares e pelo método de Listas de Mackinnon, com caminhadas aleatórias contemplando ambientes como interior e borda de fragmento de vegetação nativa, áreas agricultáveis, pastagem, áreas abertas nas proximidades de
residências e vegetação ciliar. O esforço amostral foi de 94 horas, distribuídas em
quatro campanhas. As espécies foram identificadas de maneira auditiva e visual,
com auxílio de binóculo e guias de campo. Foram registradas 119 espécies, distribuídas em 17 ordens e 38 famílias. A ordem mais representativa foi Passeriformes,
com 71 espécies e 20 famílias. As famílias mais representativas foram Tyrannidae
(10), Thraupidae (8) e Columbidae e Emberizidae (7). Com uso de redes de neblina foram registradas as espécies Basileuterus leucoblepharus, Conopophaga lineata, Lanio melanops, Saltator similis e Turdus amaurochalinus. A maior riqueza
de espécies (72) foi observada no verão, seguido pela primavera (70), inverno (64) e
outono (63). Ao analisar a curva de acumulação de espécies por campanha percebeu-se que ainda não houve a estabilidade, o que reforça a necessidade de levantamentos de campo mais detalhados e com maior esforço amostral, inclusive para estudos
com finalidade de licenciamento ambiental. Espécies onívoras e insetívoras (57 e 37
espécies) foram as mais representativas, seguida por granívora (9), frugívora (5),
nectarívora (4), piscívora (3), carnívora e detritívora (2). Não foram registradas espécies ameaçadas de extinção em nível global e nacional, porém na lista de espécies
ameaçadas no Rio Grande do Sul foram registradas as espécies Leptodon cayanensis
na categoria criticamente em perigo e Crotophaga major na categoria vulnerável.
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A maioria das espécies registradas é considerada generalista, ocorrem em diferentes ambientes, apresentam alto grau de dispersão e elevadas taxas de crescimento,
sendo então mais tolerantes às áreas abertas e antropizadas. Isso deve-se ao fato
de que grande parte dos ambientes amostrados estão fortemente alterados pelas
atividades humanas. Mesmo com o reduzido número de espécies especialistas, cabe
destacar que os fragmentos de vegetação nativa existentes são importantes para a
manutenção da avifauna local e serão afetados diretamente pela implantação de
empreendimentos hidrelétricos. É extremamente importante que a implantação de
novos empreendimentos seja realizada de maneira harmônica com a natureza, buscando assim, a conservação da avifauna e demais componentes da biodiversidade.
Palavras-chave: Floresta com araucária. ambientes antropizados. empreendimentos hidrelétricos.
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TRANSLOCAÇÃO E ADOÇÃO BEM SUCEDIDA DE NINHEGOS DE Elaenia
flavogaster POR Elaenia cristata
Pedro Monteiro de Castro Gouvêa1,4
Ângelo Giusepe Brasileiro2
Thiago Filadelfo Miranda3
Diversos casos de cuidado interespecífico em aves são relatados na literatura,
contudo a maioria se refere a eventos de parasitismos de ninhos. Relatos de cuidado
parental com adultos adotando filhotes não biológicos, que não sejam parasitas de
ninhos, são raros e representam uma lacuna de conhecimento acerca deste comportamento. No presente trabalho descrevemos o manejo realizado na translocação de dois
ninhegos de Elaenia flavogaster resgatados e entregues pela comunidade local à nossa equipe de Monitoramento de Fauna em um Porto Marítimo no município de Maragojipe, Bahia. Uma nidificação de Elaenia cristata, já conhecida por nossa equipe,
e que continha um filhote com sete dias de vida, foi escolhido para o experimento de
adoção “induzida” dos filhotes resgatados de idade similar. Os ninhos foram acondicionados lado a lado e um ninhego de E. flavogaster foi adicionado ao ninho de E. cristata, enquanto o outro foi mantido em seu próprio ninho. Durante o monitoramento
subsequente observou-se que os ninhegos (E. flavogaster e E. cristata) que se encontravam juntos em uma mesma nidificação estavam sendo alimentados normalmente,
confirmando o sucesso da translocação. O mesmo não ocorreu com o filhote deixado
isolado em seu próprio ninho, apresentando-se faminto e aparentemente debilitado
ao fim do dia. Diante disso, este foi translocado ao ninho de E. cristata, que passou a
conter três ninhegos; os adultos imediatamente apresentaram cuidado parental aos
três. Todos os filhotes foram monitorados diariamente por mais oito dias até serem
predados. O possível ineditismo deste relato refere-se à adoção de ninhegos por adultos de outra espécie. Estes resultados indicam que a adoção aqui descrita, mesmo
que induzida, parece não ter sido de forma altruísta, uma vez que não houve adoção
do ninhego mantido isolado no ninho translocado durante o primeiro dia. É possível
que os indivíduos de Elaenia cristata tenham reconhecido seu ninho como unidade de
cuidado parental e não sua prole individualmente. Este experimento fornece dados
importantes para o estabelecimento de um protocolo de translocação e/ou reintrodução de filhotes resgatados por Centros de Triagem de Animais Silvestres ou mesmo
consultores ambientais.
Palavras-chave: reintrodução. cuidado parental. aves.
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BANCO DE DADOS GEOGRÁFICO DAS AVES BRASILEIRAS
Andrei Langeloh Roos1
Manuella Andrade de Souza2
Com o avanço e disseminação da ornitologia no Brasil, muito conhecimento tem
sido gerado, seja pela academia ou por observadores de aves. A informação sobre as
aves brasileiras, gerada em pesquisas de longo prazo ou passeios ocasionais, varia
de simples registros de ocorrência a estudos complexos sobre a biologia das aves,
taxonomia e filogeografia. Contudo toda essa informação está difusa em diversas
publicações o que inviabiliza o seu rápido acesso para análises globais. Considerando
que o objetivo inicial do banco de dados de aves brasileiras era subsidiar a elaboração de mapas de distribuição das espécies brasileiras para a avaliação do estado de
conservação das aves, iniciamos em 2008 a compilação dos dados secundários sobre
ocorrência das espécies. Para cada registro obtêm-se principalmente as coordenadas
geográficas, localidade, data e referências bibliográficas. Atualmente o BD Aves possui 287448 registros, sendo 160591 oriundos de referências publicadas, 98839 de coleções de museus (INPA, MZUSP e MPEG) e 28847 registros de observações (e-bird,
dados não publicados). A maior parte dos registros com data (47%) é posterior ao ano
2000 e toda a base contempla a ocorrência de 1816 espécies, sendo que 13 espécies
têm registros e não estão na lista do CBRO e apenas 30 (1,6 %) espécies da lista do
CBRO estão ausentes do banco de dados. Das espécies registradas 18 possuem mais
de 1000 registros, e a espécie com mais registros é Ramphocelus carbo, com 1552
pontos. Há 131 espécies com mais de 500 registros e 1545 espécies possuem mais de
10 registros. Somente 271 espécies possuem menos de 10 registros. O Banco de Dados ainda possui inconsistências a serem corrigidas e a cada dia novas publicações e
registros surgem, o que gera grande dificuldade em sistematizar toda essa informação. Com o crescimento do Banco de Dados, o mesmo vem ganhando complexidade
e possui potencial de se tornar um Atlas da Avifauna Brasileira, agregando outras
informações sobre as aves, relacionadas com a História Natural, genética, taxonomia, etc.
Palavras-chave: ocorrência. sistematização da informação. Atlas.
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PRIMEIRO REGISTRO DOCUMENTADO DE Callonetta leucophrys PARA O
ESTADO DE SANTA CATARINA
João Paulo Gava Just1
Gilberto José Botelho2
Com a produção de vários estudos sobre a distribuição e biologia das espécies,
a avifauna de Santa Catarina se tornou satisfatoriamente conhecida nos últimos
anos. Mesmo assim, novas contribuições são indispensáveis para maximizar o conhecimento ornitológico no estado e este resumo vem a acrescentar dados para isto.
Apresentamos aqui o primeiro registro documentado da marreca-de-coleira Callonetta leucophrys em território catarinense. Habitando planícies alagadas, lagoas e
banhados costeiros, esta marreca está restrita ao sul da América do Sul e é encontrada desde o sudeste da Bolívia ao norte da Argentina, Paraguai, Uruguai e sul do
Brasil, atingindo regiões mais ao norte no inverno. Em março de 2013, no município
interiorano de Turvo, situado no litoral sul catarinense, dois indivíduos machos adulto foram observados e fotografados em um arrozal alagado. No dia seguinte, outro
indivíduo adulto foi encontrado a 5 km do outro local, nadando ao lado de indivíduos
de Amazonetta brasiliensis em um lago formado por arrozais. Nesta época do ano, a
maioria dos arrozais da região estão alagados e atraem um grande número de aves
paludícolas como ardeídeos e tresquiornitídeos, que vem em busca de alimento. Se
for levada em consideração a proximidade com o estado do Rio Grande do Sul onde a
espécie é comum e a similaridade de habitats entre os dois estados, a ocorrência de
C. leucophrys em Santa Catarina era esperada.
Palavras-chave: anatídeos. banhado. documentação.
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ANÁLISE DO CONTEÚDO DO FUNDO DE UM NINHO DE Ramphastos dicolorus
(PICIFORMES- RAMPHASTIDAE) NO PARQUE ESTADUAL DAS FONTES DO
IPIRANGA - SÃO PAULO
Daniel Fernandes Perrella1
Fernanda Junqueira Vaz Guida2
Paula Andrea Borges Salgado2
O tucano-de-bico-verde, Ramphastos dicolorus, é uma espécie endêmica da
Mata Atlântica que, tal como outros tucanos, é importante dispersor de sementes por
ser capaz de ingerir frutos grandes e se deslocar por grandes longas distâncias. Predominantemente frugívoro, costuma predar também insetos, pequenas aves, ninhegos e ovos que encontra forrageando nas copas das árvores. Seus filhotes são criados
em ocos de árvore entre outubro e fevereiro, e são alimentados pelos pais com insetos
e frutos, deixando uma cama de sementes regurgitadas e fezes no fundo da cavidade. No presente estudo, o conteúdo do fundo de um ninho de Ramphastos dicolorus,
composto principalmente por sementes regurgitadas e fezes, foi coletado e analisado
após os filhotes deixarem o ninho na ultima semana de dezembro de 2012. O objetivo
deste trabalho foi conhecer aspectos da dieta oferecida pelos parentais aos ninhegos.
O ninho localizava-se em uma borda de mata no Parque Estadual das Fontes do Ipiranga (P.E.F.I.) em São Paulo- SP. O P.E.F.I. é um remanescente de Mata Atlântica
com 526,38 ha totalmente isolado em meio à área urbana da zona sul do município.
O material coletado foi lavado e separado manualmente para posterior identificação.
A avaliação deste culminou em pelo menos 10 espécies de plantas dentre um total
de 3.059 sementes, além de ossos de um filhote de R. dicolorus e fragmentos de artrópodes. Dentre as sementes, 62% pertenciam à Cecropia glaziovii (n=1900), 18%
à Archontophoenix sp (n= 542), 12% à Carica papaya (n= 369), 3% à Myrcia tomentosa (n= 92), 2,3% à Ocotea odorifera (n= 70), 1% á Citharexyllum myrianthum (n=
36), 0,7% a uma espécie não identificada (n= 22), 0,4% à Rapanea sp (n= 11), 0,3% a
outra espécie não identificada (n= 09) e 0,3% à Euterpe edulis (n= 08). Essas sementes certamente refletem boa parte da dieta oferecida pelos parentais aos filhotes,
embora também possa representar alguns dos frutos ingeridos por um adulto que
venha a passar a noite dentro da cavidade com a ninhada. Dentre as três espécies
mais abundantes, apenas Cecropia glaziovii é nativa. Todavia, a infrutescência da
embaúba contém sementes pequenas e certamente Archontophoenix sp foi mais expressiva em questão de massa ingerida. A representatividade de Carica papaya não
pôde ser estimada porque os tucanos são capazes de consumir o endocarpo destes
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frutos sem coletar sementes. Quanto aos artrópodes, identificaram-se fragmentos de
Stratiomyidae, Apidae, Hydrophylidae, Histeridae e Scarabaeidae (4 Macraspis sp,
únicos possivelmente ingeridos pelos tucanos). Embora a maior parte das espécies
de planta seja nativa, a quantidade de frutos exóticos consumidos foi maior, o que
pode representar uma preocupação devido à dispersão de invasoras tanto na área de
estudo quanto em outras mais preservadas para onde os tucanos se desloquem.
Palavras-chave: Ramphastos dicolorus. alimentação. filhotes.
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ASPECTOS DA REPRODUÇÃO ex-situ DE Spizaetus tyrannus
(ACCIPITRIFORMES- ACCIPITRIDAE) NA FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO
DE SÃO PAULO
Fernanda Junqueira Vaz Guida1
Daniel Sesso Ferrari
Daniel Fernandes Perrella
Michele Viana Katayama
Regiane Vieira de Paiva
Spizaetus tyrannus, espécie considerada vulnerável no Estado de São Paulo,
é um gavião de grande porte que habita florestas úmidas da zona tropical e subtropical da América Central e do Sul. Partindo de princípios conservacionistas, a
FPZSP vem concentrando esforços para reproduzir esta espécie em cativeiro, sendo
o objetivo deste trabalho descrever os principais aspectos da sua reprodução. O casal
reprodutor da FPZSP permanece pareado desde meados de 1993 e até o momento
foram registradas 37 oviposições, entre abril de 1996 e outubro de 2012. As posturas
ocorreram entre os meses de março e dezembro com predominância em setembro, no
decorrer dos anos, sendo 94,59% no chão do recinto e 5,41% no ninho. Em relação aos
ovos, 86,49% foram encaminhados para incubação artificial, 13,51% deixados para
incubação natural e/ou quebraram. Do total, 37,84% estavam férteis, 48,65% inférteis e 13,51% não definidos. O casal foi mantido em recinto de exposição de 56,4m²
com 5m de altura, onde ocorreram as posturas. Atualmente está sendo mantido em
recinto de 112,8m² com 5m de altura, também na área de exposição e sem registro
de posturas. Para estimular o comportamento reprodutivo, foram oferecidos periodicamente galhos com folhas verdes, porém as aves não manipulavam esse material, dando preferência aos galhos coletados por eles de plantas presentes no recinto.
Permitiu-se que a fêmea incubasse os ovos naturalmente para avaliar a capacidade
de cria, porém, todos os ovos foram quebrados e/ou derrubados do ninho. O prazo
máximo que a fêmea permaneceu incubando o ovo no ninho foi de aproximadamente
25 dias. Do total de 13 ovos férteis, 7 filhotes nasceram no período de incubação entre
48 e 53 dias e 6 embriões vieram a óbito. Considerando os 7 ovos que tiveram sucesso
na incubação, o peso inicial variou entre 70,0 e 85,5g, as dimensões de comprimento
entre 64,0 e 55,5mm e a largura entre 48,0 e 47,0mm. A perda de peso média dos
ovos foi de 15,35%. Os ninhegos nasceram com peso inicial entre 46,0 e 60,0g. O peso
e as dimensões dos ovos, bem como o peso inicial dos ninhegos, não tiveram relação com sexo. Os filhotes foram mantidos em uma incubadora Premium Ecológica à
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temperatura inicial de 35º C e umidade 55%, sendo a mesma reduzida gradativamente
de acordo com o crescimento dos indivíduos. Inicialmente, foi oferecido neonato de
rato acrescido de 5% de fosfato bi-cálcico ou Calciotrat®. Ratos com pêlo e peito de
codorna foram introduzidos gradativamente na alimentação. Aos 65 dias de vida, o
peso dos machos oscilou entre 970 a 1055g. A incubação artificial e o cuidado neonatal podem garantir, muitas vezes, o sucesso reprodutivo de espécies ameaçadas. Os
exemplares de Spizaetus tyrannus desenvolveram-se com sucesso quando criados artificialmente, sendo que os dados obtidos em cativeiro contribuem significativamente
para o conhecimento da biologia reprodutiva desta espécie.
Palavras-chave: Gavião-pega-macaco. incubação. ex-situ.
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ESPÉCIES QUE VIVEM EM AMBIENTES RIPÁRIOS DE FLORESTA CONTÍNUA SÃO
MENOS SENSÍVEIS À FRAGMENTAÇÃO?
Barbara Rocha Arakaki1,3
Gabriela Bochio1,4
Luiz dos Anjos2
Em fragmentos florestais o efeito de borda favorece certas espécies de aves em
detrimento de outras. Estas espécies são beneficiadas com o aumento da área de
borda propiciado pelo processo de fragmentação florestal. A hipótese neste estudo
é a de que as espécies de ambientes ripários são aquelas que são principalmente
beneficiadas com o processo de fragmentação e aumento da área de borda. Assim,
o objetivo deste estudo foi analisar a distribuição espacial de espécies de aves em
ambiente ripário e não-ripário de uma área contínua de floresta Atlântica no sul do
Brasil, o Parque Nacional do Iguaçu. Para isto foi empregado o método de pontos
de escuta com raio de 30 m. Em cada hábitat foram estabelecidos 16 pontos, distantes 70 m entre si, os quais foram amostrados 4 vezes, totalizando 128 sessões
de amostragem entre os meses de Janeiro a Março de 2013. Os pontos localizados
no ambiente não-ripário estavam distantes pelo menos 450 m da borda da floresta.
O Índice Pontual de Abundância (IPA) foi calculado para cada espécie em ambos os
hábitats. O teste G, com fator de correção e P<0.05 foi empregado para se verificar
se os IPAs das espécies de aves diferiam entre os ambientes. Uma tabela de contingência foi utilizada para investigar a associação entre o número de espécies de aves
ligadas ao ambiente ripário e não-ripário com a sensibilidade delas à fragmentação
florestal (sensível e não sensível). Um total de oitenta espécies de aves foi registrado
em ambos os hábitats: sessenta e cinco espécies no ripário e sessenta e oito espécies
no não-ripário. Doze espécies foram registradas somente no ambiente ripário e quinze foram exclusivas do ambiente não-ripário. Dentre as 53 espécies que ocorreram
em ambos os ambientes, apenas onze apresentaram abundâncias diferentes: seis
mais abundantes no ambiente ripário (Baryphtengus ruficapillus, Turdus leucomelas, Basileuterus culicivorus, Basileuterus leucoblepharus, Megarynchus pitangua e
Melanerpes flavifrons) e cinco no ambiente não-ripário (Dysithamnus mentalis, Chamaeza campanisoma,Leptopogon amaurocephalus, Pionus maximiliani e Schiffor-
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nis virescens). Espécies ligadas ao ambiente ripário tenderam a não ser sensíveis à
fragmentação florestal. Por outro lado as espécies sensíveis à fragmentação tenderam a ser aquelas que habitam ambientes não ripários de uma floresta contínua
(χ2= 5,38; p = 0,02).
Palavras-chave: Borda natural. Floresta Atlântica. fragmentação florestal.
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IMPACTO DO DESCARTE DA PESCA SOBRE AS AVES MARINHAS: MORTE POR
ASFIXIA COM Porichthys porosissimus
Victória Renata Fontoura Benemann1,3
Lucas Krüger2
Fernanda Caminha Leal Valls1
Maria Virginia Petry1
Os impactos gerados pela indústria pesqueira sobre o ambiente marinho, em
especial sobre as aves marinhas, vêm sendo descritos ao longo das últimas duas décadas. As populações de aves têm diminuído como consequência da pesca em resposta à redução dos estoques de alimento e à captura incidental em redes e espinhéis.
A utilização de redes de arrasto é uma prática comum nas atividades pesqueiras,
método que frequentemente captura espécimes sem valor comercial que acabam sendo descartados. Neste estudo verificamos uma potencial ameaça causada pelos descartes da pesca sobre as aves marinhas. O mangangá-liso Porichthys porosissimus é
um peixe demersal e uma das principais espécies ícticas presentes nos descartes da
pesca na região sul do Brasil. Por seus hábitos, a espécie é indisponível para as aves
marinhas que forrageiam na superfície da água. Ao longo dos últimos seis anos de
monitoramento foi registrada uma quantidade relevante de aves mortas na beira da
praia encontradas com espécimes de P. porosissimus presos à garganta, apresentando evidências de morte por asfixia. A espécie possui um par de espinhos operculares
que podem se prender à garganta das aves na tentativa de ingerir o peixe. As coletas
foram realizadas mensalmente entre outubro de 2007 e março de 2013, ao longo de
um trecho de 120 km de praia entre os municípios de Balneário Pinhal e Mostardas,
litoral médio do Rio Grande do Sul. Foram realizadas 58 amostragens, totalizando
6960 km. O trecho foi percorrido em automóvel a uma velocidade média de 30 km/h.
Aves mortas encontradas foram identificadas e registradas, bem como os fatores que
podem ter influenciado a causa mortis. A frequência de ocorrência foi calculada sobre o número total de indivíduos mortos registrados para cada espécie. Vinte e uma
carcaças (n=21) de Procellariiformes correspondentes a 4 espécies foram registradas
com P. porosissimus preso à garganta. Puffinus gravis foi a espécie com maior incidência, com 16 indíviduos engasgados (FO = 6,0%), seguido por Calonectris diomedea
com três indivíduos (FO = 1,3%), Puffinus puffinus (FO = 0,4%) e Thalassarche chlororhynchos (FO = 0,5%) ambos com um indivíduo. A taxa de mortalidade foi maior
1
2
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no verão, o que corrobora com a época em que ocorre com maior intensidade a pesca
de camarão com redes de arrasto no Rio Grande do Sul. Ainda não há registros sobre
o fenômeno registrado, portanto é possível que esteja ocorrendo em outras regiões,
levando a um potencial impacto sobre as populações de Procellariiformes. Apesar da
taxa de mortalidade parecer pequena, deve-se considerar que somente registramos
o número de indivíduos mortos que vêm parar na praia. São necessárias maiores
investigações para estabelecer com mais precisão a mortalidade de aves em decorrência deste fenômeno.
Palavras-chave: mortalidade. captura acidental. Procellariiformes.
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O PAPAGAIO-DE-CARA-ROXA (Amazona brasiliensis) NO LITORAL DO ESTADO DO
PARANÁ: ONZE ANOS DE CENSO POPULACIONAL
Elenise Angelotti Bastos Sipinski1
Maria Cecília Abbud1
Patricia Pereira Serafini2
O papagaio-de-cara-roxa (Amazona brasiliensis), espécie ameaçada de extinção, ocorre do litoral sul de São Paulo até o litoral norte de Santa Catarina. Desde
2003, o Projeto de Conservação do Papagaio-de-cara-roxa realiza censos nos dormitórios do litoral do Paraná. A coleta dos dados foi realizada através de contagens
pontuais diretas por espera. Em cada ano foram realizadas quatro contagens por
dormitório, sendo duas no período da manhã e duas no período da tarde. Os resultados obtidos são relativos às contagens que revelaram o maior soma de indivíduos
em cada dia amostrado. Para avaliar todo o período de realização do censo, foram
utilizados os dormitórios contabilizados nos onze anos (ilhas do Pinheiro, Rasa, do
Mel, Rasa da Cotinga e do Capim). Os anos de 2005, 2010, 2011, 2012 e 2013, nos
quais foram realizados censos nos sete dormitórios existentes no litoral do Paraná
(os cinco citados anteriormente e mais Barra do Ararapira e Ariri) também foram
analisados separadamente. As variâncias em cada dormitório e em cada ano de censo
foram comparadas através da ANOVA, sendo posteriormente comparadas as médias
pelo Teste de Turkey. Além disso, obteve-se uma estimativa da população no Estado
do Paraná. As contagens realizadas por estação entre o inverno de 2003 e o inverno
de 2005 mostraram que o outono foi a estação com maior concentração de indivíduos.
Houve diferença significativa nos valores registrados para os dormitórios (F=28,44;
p<0,05), não apresentando diferença entre ilhas Rasa, Mel e Rasa da Cotinga. Não
houve diferença significativa (F=0,32; p>0,05) entre as variâncias de 2003 a 2013.
Nos anos de 2005, 2010, 2011, 2012 e 2013, a Ilha do Pinheiro foi o dormitório com
maior número de indivíduos. Houve diferença significativa nos valores registrados
para cada dormitório (F=24,61; p<0,05) e novamente as ilhas Rasa, Mel e Rasa da
Cotinga não apresentaram diferença entre si. Não houve diferença significativa
(F=0,28; p>0,05) entre as variâncias de 2005, 2010, 2011, 2012 e 2013. Nesses cinco
anos, constatou-se uma flutuação no número de indivíduos nos dormitórios, com uma
média de 4.669 (DP±1027,7) indivíduos. Os resultados encontrados mostram que os
grupos de papagaios podem alternar o uso dos dormitórios principalmente entre as
ilhas Rasa, Mel e Rasa da Cotinga, já que esses dormitórios são próximos e existe um
1
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fluxo de deslocamento entre essas ilhas. Embora não significativa, foi observada uma
variação no número total ao longo de onze anos de contagem e também nos estudos
realizados anteriormente entre 1993 e 2000, o que sugere que os papagaios utilizam
além desses dormitórios coletivos fixos, outros locais ao longo do litoral para abrigo
eventual. As condições de temperatura e umidade também afetam o deslocamento
dos papagaios até os dormitórios coletivos podendo ser um dos fatores responsáveis
pelo uso de outros locais para repouso noturno.
Palavras-chave: Censo populacional. psitacídeos. aves.
Órgãos financiadores: Loro Parque; Fundação Grupo Boticário, Funbio
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PREVALÊNCIA E INTENSIDADE MÉDIA DE CARRAPATOS (ACARI: IXODIDAE) SOBRE
COMUNIDADE DE AVES ENTRE BORDA E INTERIOR
Fábio Luis Krützmann1
Gabriela Franzoi Dri1
Luiza Flores Gasparetto1
Franchesco Della Flora2
Neste trabalho, comparamos a prevalência e a incidência de carrapatos em uma
comunidade de aves entre borda e interior de floresta atlântica. A área de estudo se
localiza no município de Santa Maria (29º37’S, 53º54’W), no estado do Rio Grande
do Sul, Brasil. A vegetação é formada por remanescente de mata primária e estágios
diferentes de floresta secundária. Os locais de amostragem estavam a 50 e 150 metros da borda. As aves foram capturadas em redes de neblina entre março e junho
de 2013. O esforço amostral foi de 1454 horas/rede. Os ectoparasitas coletados foram
armazenados em etanol 100%. Foram amostradas 99 aves no interior e 58 na borda,
representando 25 espécies, das quais 10 apresentaram prevalência de carrapatos:
interior - Chiroxiphia caudata (9 indivíduos), Leptopogon amaurocephalus (4), Turdus albicollis (4), Habia rubica (2), Lanio melanops (2), Syndactyla rufosuperciliata
(2), Turdus leucomelas (2), Turdus rufiventris (2), Mionectes rufiventris (1); borda Chiroxiphia caudata (3) e Thamnophilus caerulencens (1). Exceto T. leucomelas e T.
caerulencens que apresentaram prevalência de 100%, as demais espécies apresentaram prevalência entre 18 e 44% do total de indivíduos amostrados: Chiroxiphia caudata (44%), Leptopogon amaurocephalus (36%), Lanio melanops (33%), Habia rubica
(28%), Syndactyla rufosuperciliata (28%), Turdus albicolis (25%), Turdus rufiventris
(18%). Por outro lado, a incidência média de carrapatos foi maior em M. rufiventris
(5,0), seguido de C. caudata (3,75), L. amaurocephalus (3,25), T. rufiventris (2,5).
Um total de 90 indivíduos de carrapatos foi coletado, sendo 83 espécimes no interior
e apenas sete na borda. A prevalência e a incidência de carrapatos foram maiores
nas espécies de interior (29% e 2,86) que nas de borda (6% e 1,75), respectivamente.
Nossos dados apresentam uma grande prevalência sobre espécies frugívoras em relação às insetívoras, cabendo destacar que a espécie C. caudata apresentou uma alta
incidência e amplitude do número de carrapatos (0-17). Além disso, as aves apresentaram em média maior prevalência e incidência quando comparadas com estudos já
realizados. Além disso, houve uma prevalência e infestação menor de carrapatos em
indivíduos localizados na borda da floresta, resultado que também contrasta com
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outros estudos realizados com efeito de borda e infestação. Mais informações serão
coletadas, mas até o momento podemos inferir que nosso estudo apresenta indicativos de ausência do efeito de borda sobre a prevalência e incidência de carrapatos
ixodídeos no sul da floresta atlântica. Levantamos a hipótese da diferença do microclima da borda em relação ao interior, sendo este último menos variável às mudanças
de temperatura nos meses de outono, período que os dados foram coletados.
Palavras-chave: Floresta Atlântica. parasitismo. avifauna.
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CACTACEAE COMO RECURSO ALIMENTAR DE AVES NO SEMIÁRIDO NORDESTINO
Ruana Ravelane Sandes Souza1
Jean Junior Barcik1
Nicholas Kaminski1
Sueli Souza Damasceno1
As cactáceas, plantas extremamente adaptadas as altas temperaturas e escassa pluviosidade, possuem características ecofisológicas que permitem a perenidade
das espécies mesmo durante condições de estiagem, armazenando grandes quantidades de água. Produzem frutos atrativos a diversos animais, especialmente aves, que
além de se alimentarem dos frutos, usufruem de outros recursos oferecidos por elas.
Foram visualizados ao acaso eventos de frugivoria e consumo de recursos associados
em três espécies de cactáceas: Pilosocereus gounellei (xique- xique), Cereus jamacaru
(mandacaru) e Pilosocereus pachycladus (facheiro). As observações ocorreram durante as atividades de Programa de Monitoramento de Aves do Projeto de Integração
do rio São Francisco (PISF), entre os meses de abril de 2012 e junho de 2013 Das
espécies de aves visualizadas, dez são consideradas onívoras, cinco predominante insetívoras, duas frugívoras e uma granívora. Cinco espécies se alimentaram das três
espécies vegetais, sendo elas: Pitangus sulphuratus, Tangara sayaca, Cyanocorax
cyanopogon (onívoros), Aratinga cactorum (frugívoro) e Paroaria dominicana (granívoro), as duas últimas endêmicas da Caatinga. Cereus jamacaru concentrou o maior
número de registros de consumo, sendo que 94% das aves visualizadas consumiram
seus frutos (destaque para Thamnophilus capistratus e P. dominicana, consideradas
insetívora e granívora). Um total de 13 espécies (72%) das aves consumiram P. pachycladus, com destaque para Forpus xanthopterygius e Aratinga cactorum, espécies
predominantemente frugívoras. Em Pilosocereus gounellei, 50% das aves se alimentaram de seu fruto, dentre elas Elaenia chilensis, espécie migratória. Elaenia chilensis, T. capistratus, Colaptes melanochlorus, Veniliornis passerinus e Pseudoseisura
cristata são espécies consideradas insetívoras em trabalhos que enfocam guildas tróficas, mas são aves que acabam utilizando frutos em sua dieta em períodos de disponibilidade dos mesmos, sendo comuns registros do fenômeno nas observações do
Programa de Monitoramento de Aves do PISF. Observou-se também a presença de C.
melanochloros e C. cyanopogon usufruindo dos ramos suculentos da planta para sua
nutrição; C. cyanopogon, A. cactorum e Icterus jamacaii consumiram partes de flores
e Lanio pileatus, além de alimentar-se dos frutos, capturou insetos associados a eles.
Os registros de consumo de cactáceas por aves de diferentes guildas apontam a
1
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importância dessa família como estratégia alimentar dessas espécies, mostrando-se
como espécies-chave para a comunidade de aves do semiárido nordestino, garantindo
recursos mesmo em períodos de longa estiagem.

Órgão financiador: Ministério da Integração Nacional – CEMAFAUNA
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ALTERAÇÕES NO SUCESSO REPRODUTIVO DE Macronectes giganteus
(PETREL-GIGANTE-DO-SUL) FRENTE A CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS
NA REGIÃO ANTÁRTICA
Elisa de Souza Petersen1,2
Fernanda Caminha Leal Valls1
Maria Virginia Petry1
O sucesso reprodutivo das aves marinhas pode ser influenciado por uma série
de variáveis, como, por exemplo, disponibilidade de presas, introdução de espécies
exóticas e variáveis ambientais. Em regiões polares, o clima frio associado a ventos
fortes e ao acúmulo de neve, principalmente em anos atípicos, podem ser considerados como um fator limitante para a criação dos filhotes. Portanto, o objetivo deste trabalho é avaliar o sucesso reprodutivo de M. giganteus (petrel-gigante-do-sul) na Ilha
Elefante, Arquipélago das Shetlands do Sul, região Antártica ao longo de uma série
temporal de três anos. Os dados foram coletados na região de Stinker Point, Ilha Elefante, através de censos realizados no verão austral de 2009/10, 2010/11 e 2011/12. As
contagens foram realizadas em duas fases da reprodução, sendo a primeiro na fase
de incubação através da contagem de ninhos, indicando o número de pares reprodutivos e a segunda no final do período de nidificação onde o número de filhotes foi contado. Foi considerado sucesso reprodutivo os ninhos em que os filhotes permaneceram
até março. Para avaliar o sucesso reprodutivo de M. giganteus em relação aos três
anos de estudo, foi utilizado ANOVA de medidas repetidas. O sucesso reprodutivo foi
calculado através da divisão do número de filhotes criados pelo número de ninhos
iniciais. O ano com maior número de pares reprodutivos de M. giganteus foi 2011/12
(n=983), seguido de 2009/10 (n=928) e 2011/12 (n=766), porém o ano em que houve o
menor número de pares reprodutivos foi o ano em que se registrou o maior sucesso
reprodutivo (53%). Quando comparado o sucesso reprodutivo ao longo dos três anos
de estudo observou-se que houve diferença significativa em relação à criação dos
filhotes (F1,9=17,052; p=0,003), sendo que o primeiro ano de estudo se diferenciou
do segundo (p=0,008) e terceiro (p=0,003). O verão austral de 2009/10 em que houve
o menor sucesso reprodutivo foi o mais frio das ultimas décadas na região antártica
apresentando ventos fortes e nevascas. Além do registro de temperatura média ter
sido baixo, outros fatores como o acúmulo de neve pode diminuir a disponibilidade
de locais para nidificação, afetar a construção do ninho, dificultando à manutenção
da temperatura dos ovos durante a incubação e dos filhotes no período de guarda.
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O degelo tardio pode até mesmo gerar atraso na cronologia reprodutiva daquele ano
ou forçar os adultos a abandonar a reprodução. Dessa forma, concluímos que M. giganteus mesmo sendo uma espécie associada à regiões frias, tende a apresentar dificuldades na criação do filhote em anos atípicos de muito frio e alto acúmulo de neve.
Palavras-chave: mudanças climáticas. Procellariiformes. temperatura.
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CONSUMO DAS SEMENTES DE Araucaria angustifolia (BERTOL.) KUNTZE 1898
POR Amazona pretrei (TEMMINCK, 1830) E Amazona vinacea (KUHL, 1820) EM
PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO EX SITU
Nêmora Pauletti Prestes1,2
Jaime Martinez1,2
Jonas Claudiomar Kilpp2
Demétrius Baldasso2
Gabriela Elisa Dal Pizzol2,3
O papagaio-de-peito-roxo (Amazona vinacea) e o papagaio-charão (Amazona
pretrei) apresentam distribuição coincidente com a Floresta Ombrófila Mista com a
presença de Araucaria angustifolia no sul do Brasil. Apresentam status de conservação em perigo e vulnerável, respectivamente. Um dos principais itens alimentares
para estas duas espécies no período de abril a agosto é representado pelas sementes
de A. angustifolia conhecido por pinhão. Este trabalho teve como objetivo quantificar o consumo de pinhão por indivíduos de A. vinacea e indivíduos de A. pretrei,
visando obter uma projeção da produção de pinhões na natureza e da conservação
dos ambientes contendo florestas com araucárias. Foram oferecidas sementes de pinhão ao longo de 83 dias durante os meses abril a agosto, para oito indivíduos de
A. pretrei e seis indivíduos de A. vinacea no Centro de Reprodução de Psitacídeos
– William Belton. As sementes permaneceram disponíveis nas bandejas durante 24
horas e a avaliação foi realizada diariamente durante o período da oferta. Para obter
o consumo líquido ave/dia, considerou-se a massa alimentar consumida pelas aves,
desconsiderando as partes não consumidas como cascas e polpa das sementes. As
sementes que parcialmente foram consumidas pelas aves encontradas nas bandejas
e no chão, foram consideradas desperdiçadas. Os pinhões inteiros foram considerados disponíveis. Levou-se em conta na avaliação a perda de água por evaporação que
a semente naturalmente apresenta. O consumo médio diário de pinhões registrado
para A. vinacea foi de 58,5 g/ave, enquanto para A. pretrei foi de 55,9 g. ave/dia.
No entanto, se as aves recebessem pinhão diariamente seria necessário 10,530 kg
para A. vinacea e 10,062 kg para A. pretrei. A quantidade de sementes de pinhão
consumida demonstra a importância deste item alimentar na dieta das duas espécies, principalmente para A. pretrei que realiza movimentos migratórios do estado
1
2

3
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do Rio Grande do Sul para o planalto catarinense, em busca desse item alimentar.
Transferindo essas informações para o ambiente natural, levando-se em conta, apenas as populações das duas espécies de psitacídeos, seria necessária uma produção
mínima anual de 180.646.830 kg de pinhões na natureza. Estes dados podem subsidiar políticas públicas para a conservação destas espécies ameaçadas de extinção
bem como a proteção e o manejo dos ambientes naturais que ainda apresentam a
araucária.
Palavras-chave: conservação. pinhão. psitacídeos.
Órgãos financiadores: Fundo Nacional do Meio Ambiente e Projeto Charão (AMA/UPF).
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MOSAICO DE AMBIENTES E DIVERSIDADE DE AVES EM UMA ESTAÇÃO DE
PISCICULTURA NA CIDADE DE TIMBÓ - SANTA CATARINA
Simone Caroline Piontkewicz1,2
Ana Carolina Gustzazky1
Adrian Eisen Rupp2
Pedro Bertelli2
Carlos Eduardo Zimmermann2
Em Santa Catarina os conhecidos referentes aos impactos da fragmentação e
o papel dos remanescentes florestais para a conservação de aves são escassos. Como
ferramenta de conservação de biodiversidade se considera importante a proteção de
todo remanescente florestal em área urbana ou rural para a preservação das espécies de aves da Floresta Atlântica. Este trabalho avaliou a dinâmica biológica de uma
estação de piscicultura, formada por um mosaico de ambientes, e a contribuição deste para conservação das espécies de aves. A área de estudo compreende a Estação de
Piscicultura do Vale do Itajaí – FUNPIVI, localizada na cidade de Timbó, possuindo
um remanescente florestal e áreas abertas, totalizando cerca de dezesseis hectares
respectivamente. Os trabalhos de identificação visual e auditiva das espécies foram
realizados por meio de inventário quantitativo mensal, com início em março de 2010
e finalizado em julho de 2012. Em cada saída de campo eram registrados espécie,
número de indivíduos e o ambiente de observação. Com os dados de campo foram
cálculos índices o índice de diversidade (H´) e equidade (J) da comunidade de aves,
alem da frequência de ocorrência.Até o momento com 54 horas de observação foram
registradas 184 espécies de aves. Em média, diversidade e equidade foram de 3,23
nats/ind e de 0,81 respectivamente. Amazonetta aparece mais abundante com 20,14
indivíduos (Dp = 15,1). As espécies com maior frequência foram Pitangus sulphuratus e Gallinula galeata, observadas em todas as saídas. Entre as espécies relacionadas ao ambiente limícola artificial destacamos Phimosus infuscatus, Himantopus
melanurus e Aramus guarauna. Entre as espécies florestais temos Dryocopus lineatus, Tiaris fuliginosus, esta ultima com dieta associada a sementes de taquaras silvestres; Penelope obscura, Odontophorus capueira e Spizaetus tyrannus considerado
ameaçado de extinção no Estado de Santa Catarina. Nas áreas abertas destacam-se Chrysomus ruficapillus cujos bandos podem superaram 300 indivíduos e Mimus
triurus que é um visitante austral. O número relativamente alto de espécies pode
estar associado à existência de um mosaico de ambientes, bem como, as áreas flores-

1
2
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tadas adjacentes a estação de piscicultura, tornando a paisagem mais diversificada
favorecendo um número maior de espécies. Assim, manejar estes ambientes tanto
para tanto para a produção como para a preservação, deve ser tratado como uma
estratégia de conservação, buscando-se a proteção, restauração e ampliação destes,
além restabelecer a conexão desta paisagem pela implantação ou manutenção de
corredores ecológicos.
Palavras chave: Fragmentação. avifauna. biodiversidade.
Órgãos financiadores: PIBIC/FURB – Rudolph Usinados - Fundação Fritz Muller.
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COMUNIDADE DE AVES EM UM REMANESCENTE FLORESTAL URBANO NA
CIDADE DE BLUMENAU, SANTA CATARINA
Ana Carolina Gutztzazky 1,2
Ana Claudia da Cruz2
Adrian Eisen Rupp2
Carlos Eduardo Zimmermann2
Simone Caroline Piontkewicz 1,2
O trabalho foi realizado na cidade de Blumenau em um fragmento florestal urbano e teve como objetivo obter dados em termos de riqueza, diversidade e frequência
de ocorrência, para avaliar a capacidade deste remanescente florestal em contribuir
para a conservação das espécies. A área visitada tem cerca de 13 hectares pertencentes à Universidade Regional de Blumenau, mas, faz parte de um maciço florestal
maior de 300 ha. Como cobertura florestal observou-se os diversos estágios de regeneração da floresta atlântica, além de pastagens e áreas de cultivo, formando um
mosaico de ambientes. Para identificação das espécies foi realizado um inventário
quantitativo baseado na identificação visual e auditiva. Foram feitas visitas mensais
para a realização de observações de uma a duas horas por visita. As identificações
foram auxiliadas com uso de um binóculo 8 X 40. Foram registradas 156 espécies em
44 horas de observação, riqueza que reflete o mosaico de ambientes da área de estudos. Encontramos 66 espécies (42,31%) com frequência de ocorrência até 15%, sendo
estas consideradas ocasionais. Outras 65 (41,67%) espécies apresentaram frequência entre 15 e 60% sendo enquadradas como prováveis residentes. Apenas 25 espécies (16%) com frequência superior a 60% foram consideradas residentes. Os valores
médios de diversidade e equidade foram sempre superiores a 3,0 nats/ind. e 0,88
respectivamente, fato que indica que não temos espécies dominantes. Segundo critérios da IUCN temos como espécies Quase Ameaçadas (NT): Crypturellus noctivagus,
Eleoscytalopus indigoticus, Myrmotherula unicolor, Phyllomyias griseocapilla, Tangara cyanoptera e Dacnis nigripes. Espécies vulneráveis (VU): Procnias nudicollis,
Hemitriccus orbitatus, Phylloscartes kronei e uma espécie em perigo de extinção:
Hemitriccus kaempferi. O número de endemismos da Floresta Atlântica somou 46 espécies que representa 29,5% do total registrado. Considerando o número de espécies
além das ameaçadas de extinção e endêmicas, podemos destacar a importância dos
remanescentes florestais, mesmo os inseridos dentro de uma matriz urbana, para a
conservação de espécies de aves florestais do bioma Mata Atlântica, devendo desta
forma, este e demais fragmentos serem inseridos dentro de uma estratégia de conservação que valorize estes fragmentos em conjunto.
Palavras-chave: conservação. fragmentação. Floresta Atlântica.
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RESULTADOS PARCIAIS DA ASSEMBLEIA DE AVES EM ÁREA DE TRANSPOSIÇÃO
DE GALHARIA (REFLORESTAMENTO) NA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA,
CAMPUS BAURU
Marcelo Paes de Barros Pinto1
Reginaldo José Donatelli1
Rafael Martos Martins1
Renata Marques Viana1
Guilherme Sementili Cardoso1
Diversos fatores dificultam a regeneração natural da vegetação em ambientes
degradados. Todavia, plantios e manejos florestais oferecem uma grande contribuição para a restauração e reabilitação de ecossistemas nestas situações. O método de
transposição de galharia é um exemplo de manejo voltado para o reflorestamento de
áreas naturais e consiste na deposição de matéria orgânica morta na área alterada
ou degradada. Para verificar a recuperação da área degradada em relação à dinâmica da avifauna realizou-se um levantamento qualitativo e quantitativo das aves
presentes em uma área de cerradão alterado no campus de Bauru (22º 21’14” S e 49°
01’38” W) entre janeiro e dezembro de 2013. Trata-se de uma área de 2,75ha, onde
está sendo aplicada a metodologia de reflorestamento citada acima. A metodologia
utilizada foi a de transecto linear, com visitas mensais desde janeiro de 2013, por 3
horas, totalizando até o presente 21 horas de esforço amostral. Foram registradas
57 espécies de aves, sendo 33 espécies pertencentes a Ordem Passeriformes e 24
pertencentes aos não Passeriformes. As famílias mais representativas foram Tyrannidae (19,29%), Columbidae (8,77%), Emberezidae (7,01%) e Psittacidae (5,26%). A
curva de acumulação de espécies ainda não se estabilizou, deixando clara a necessidade de mais coletas. A abundância relativa demonstrou dominância de Patagioenas
picazuro, seguida de Crotophaga ani e Pitangus sulphuratus. Através da análise de
parâmetros como guilda alimentar e estrato de forrageamento, a partir do índice
de diversidade de Shannon, as categorias destacadas foram os insetívoros de copa,
insetívoros intermediários e frugívoros intermediários. Apesar de se tratar de uma
área reduzida e estágio inicial do manejo, os resultados parciais apresentam 7,18%
das espécies de aves registradas para o Estado, além de boa representatividade
(22,8%) e abundância (32,6%) de aves frugívoras como, por exemplo, Tangara sayaca,
Aratinga leucophtalma, Dacnis cayana, Leptotila verreauxi e Euphonia chlorotica.
Os resultados deste trabalho apresentam variações significativas quando comparados a outros de mesma natureza provavelmente devido às particularidades de
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cada evento de restauração de mata nativa. Apesar de pouco se poder inferir sobre a
assembleia de aves da área devido ao esforço amostral parcialmente realizado até o
momento, estes resultados sugerem a possibilidade de estudos mais aprofundados
que constatem uma diferenciação nas guildas alimentares das aves, como frugivoria
e dispersão de sementes de espécies de arbustos e árvores da área original de cerradão, bem como outros estudos ligados à avifauna e reflorestamento.
Palavras-chave: avifauna. galharia. frugivoria. dispersão de sementes.
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LISTA PRELIMINAR DA AVIFAUNA DO MUNICIPIO DE GARANHUNS, AGRESTE
MERIDIONAL DE PERNAMBUCO
José Maurício do Ó Araujo1
Arthur Siqueira de Paula1
Rachel Maria de Lyra Neves1,2
Wallace Rodrigues Telino Júnior1,2
O Município de Garanhuns, localizado no Agreste Meridional de Pernambuco,
pertence à Bacia Hidrográfica do rio Mundaú, é composto por fragmentos de matas
secundárias bem como remanescentes de florestas estacionais abrigando varias espécies de aves que ocasionalmente utilizam o perímetro urbano para alimentação e/
ou nidificação. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a avifauna do município de
Garanhuns, para conhecimento das espécies que circulam no local, tendo como propósito registrar novas aves para a área, bem como a indicar áreas prioritárias para
a conservação das possíveis espécies com algum grau de ameaça. Foram feitas observações aleatórias em diversos horários no período de setembro/2005 até o presente
com o auxílio de binóculos, equipamentos fotográficos, gravador de som e bibliografia especializada para identificação das espécies. Desta forma foram identificadas
209 espécies distribuídas em 41 famílias, sendo que destas, 194 por observação e
13 constam apenas em literaturas anteriores. Algumas espécies ocorrem com maior
frequência e são mais adaptadas aos ambientes com atividade urbana, pode-se tomar
como exemplo, Bubulcus ibis, Columbina talpacoti, Columbina picui, Athene cunicularia, Pitangus sulphuratus, Hirundo rustica, Tangara sayaca, Tangara palmarum,
Estrilda astrild e Passer domesticus. Foram observadas também aves como: Dendrocygna viduata, Dendrocygna autumnalis, Anas bahamensis, Ortalis gutata, Buteo brachyurus, Buteo albicaudatus, Herpetotheres cachinnans, Aramides cajanea,
Asio clamator, Cyclarhis gujanensis e Sicalis flaveola. Diante disto, o presente trabalho demonstra a importância do levantamento da avifauna local, pois, a partir das
informações geradas, demonstram que o entorno do município de Garanhuns apresenta condições ambientais para espécies de grande porte como a Ortalis guttata nos
fragmentos das áreas da água mineral serra branca e propriedades circunvizinhas,
em detrimento a outras áreas já bastante degradadas pelas atividades antrópica.
Palavras-chave: remanescentes de florestas. aves. brejo de altitude. atividade antrópica.
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REGISTRO DE MOBBING EM DUAS ESPÉCIES DE SURUCUÁS (TROGONIDAE)
DURANTE TENTATIVAS DE GAP CROSSING EM MATRIZ ABERTA
Mariana de Carvalho1,2
Hugo Miranda1
Igor Camacho1
O comportamento de tumulto, também conhecido como “mobbing behavior”, é
considerado uma adaptação de anti-predação, onde uma espécie mais fraca se aproxima de um potencial inimigo tentando confundi-lo e afasta-lo, além de ter a função
de alertar a outras aves. Esse trabalho apresenta um relato de “mobbing behavior”
em duas espécies de surucuás estritamente florestais, Trogon surrucura e Trogon
viridis, ambas as espécies arbóreas e sedentárias, encontradas em florestas tropicais e subtropicais. Em consequência da destruição de ambientes naturais, há uma
redução e isolamento dos habitats, restringindo-os a fragmentos. Isso acarreta uma
perda de biodiversidade, dada pela sensibilidade das espécies à fragmentação, essas
espécies florestais raramente possuem a morfologia e comportamento adaptado a
cruzarem uma matriz aberta. Esse efeito de barreira da matriz pode ocorrer devido
à precaução em passar por essas áreas, onde estão mais susceptíveis à predação;
devido a uma percepção limitada de identificar os elementos de paisagem; ou apenas
pela ausência de habitats apropriados para explorar na matriz. Em função desses
efeitos, foi realizado um estudo sobre a capacidade de deslocamento de duas espécies
de aves florestais: Trogon viridis e T. surrucura. As excursões foram realizadas nos
municípios de Guapimirim e Cachoeiras de Macacu, Rio de Janeiro, Brasil, onde a
vegetação predominante é a Floresta Umbrófila Densa Submontana e Montana, na
qual cerca de 30-40% da cobertura vegetal original está inserida em uma matriz de
pastagens e pequenas propriedades agrícolas. O método utilizado foi uso de “playback” que consiste em reproduzir o canto da ave na borda do fragmento durante um minuto e aguardar por 30 segundos sua resposta. Foram feitas tentativas de atraí-los
à borda para posteriormente fazer com que se deslocassem pela matriz. Ao decorrer
da campanha, entre os dias 2 e 15 de novembro de 2012, observaram-se dois casos de
“mobbing” sobre o T. viridis e T. surrucura. Ambos os registros desse comportamento
foram feitos em Cachoeiras de Macacu, RJ, no qual o primeiro ocorreu nas proximidades da Estação Ecológica do Paraíso (EEP), onde T. viridis sofreu “mobbing” por
Myiodinastes maculatus, fazendo com que voltasse à mata contínua. O segundo, por
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sua vez, ocorreu na Reserva Ecológica de Guapiaçu (REGUA), sobre o T. surrucura
por Tyrannus savana e Tangara sayaca. Como os surucuás são espécies florestais,
provavelmente as aves de áreas abertas não os reconheceram como vizinhos e os
hostilizaram, mesmo estes se alimentando apenas de artrópodes e frutos. Este fenômeno é oposto ao “dear enemy”, conhecido também como “querido inimigo”, onde as
espécies reconhecem os vizinhos intrusos e possuem uma resposta antagônica menos
agressiva. O “mobbing” provavelmente foi um dos fatores que impediram o deslocamento dessas espécies florestais em matriz aberta.
Palavras-chave: comportamento de tumulto. gap crossing. Trogon surrucura. Trogon viridis.
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TUMULTO DE AVES EM RESPOSTA À PLAYBACKS DE CORUJAS DO GÊNERO Asio
(AVES: STRIGIFORMES) COMO ESTÍMULO PREDATÓRIO
Gefferson Guilherme Rodrigues Silva1
Ricardo Camargos de Meireles1
Filipe Cristovão Ribeiro Cunha2
Marcelo Ferreira de Vasconcelos3
O tumulto (“mobbing behaviour”) é um comportamento antipredatório que se
caracteriza pelo enfrentamento da presa ao potencial predador. Tal comportamento
é amplamente difundido em aves, e possui um efeito atrativo para as mesmas, uma
vez que ao notarem a presença de um predador, aproximam e o tumultuam, por
vezes abandonando outras atividades por tempo indeterminado. O tumulto, além
de evitar a predação, pode apresentar funções secundárias, como avisar outros indivíduos e reforçar laços sociais. Assim, para melhor entender o tumulto de aves e
a capacidade de reconhecimento do predador pela presa, realizou-se um estudo no
Parque Estadual do Sumidouro/MG (PESUMG), durante 10 dias, entre os meses de
abril e junho de 2013. Como estímulo predatório, para provocar comportamentos de
tumulto, utilizou-se a vocalização de três espécies de Asio (Aves: Strigiformes): A.
stygius (mocho-diabo) ocorrente no Brasil e no PESUMG; A. flammeus (mocho-dos-banhados) ocorrente apenas no país e A. otus (bufo-pequeno) não ocorrente no país.
Foram selecionadas duas trilhas com seis pontos cada, locados à distância mínima de
250 metros de um ponto a outro. Percorreu-se uma trilha por dia, durante o período
vespertino e as vocalizações teste foram dispostas segundo o modelo de latin square. Em cada ponto, durante dois minutos antecedentes ao experimento, realizou-se
observações preliminares, a fim de identificar as aves já presentes no local e seus
comportamentos. Em seguida apresentava-se a vocalização das corujas durante 10
minutos, sendo: 30 segundos de vocalização alternados com 15 segundos de silêncio.
Registrou-se 24 espécies de aves tumultuadoras em 26 eventos, das quais duas tumultuaram todos os três estímulos, sete tumultuaram apenas A. stygius, dez tumultuaram apenas A. flammeus, duas tumultuaram apenas A. otus, uma tumultuou A.
stygius e A. flammeus, uma tumultuou A. flammeus e A.otus e uma tumultuou A.
stygius e A. otus. As espécies mais frequentes nos eventos de tumulto foram: Volatinia jacarina (tiziu) (N= 11 eventos de tumulto), Megarynchus pitangua (nei-nei) (N=
4 eventos) e Thalurania furcata (beija-flor-tesoura-verde) (N=3 eventos). De todos
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os eventos de tumulto registrados, doze (46,1%) foram direcionados à A. flammeus
enquanto nove (34,6%) à A. stygius. Apesar de não haver registros de A. flammeus
para a região, os tumultos direcionados a esse modelo, talvez se dê pelo fato de que
as aves não possuam extrema habilidade para identificar seus predadores, principalmente se tratando do mesmo gênero (Asio). Já os cindo eventos (19,2%) direcionados
à A. otus, podem ser incluídos nos tumultos ao reconhecimento generalizado do predador “coruja”.
Palavras-chave: comportamento antipredatório. tumulto. Parque Estadual do Sumidouro.
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HÁBITO ALIMENTAR DE DUAS ESPÉCIES DE ARAPAÇÚS, Dendrocincla merula
E Dendrocincla fuliginosa (AVES, DENDROCOLAPTIDAE) NA AMAZÔNIA
BRASILEIRA
Suzele Mira Da Costa1
Handria de Jesus Araujo da Costa2
Marcos Pérsio Dantas Santos3
Estudos com a alimentação de passeriformes vêm sendo realizados em regiões
temperadas, tropicais e subtropicais dando ênfase a descrição qualitativa do alimento e caracterização do comportamento de forrageio. Desse modo, o presente trabalho
buscou realizar a analise da dieta em duas espécies de arapaçús, Dendrocincla fuliginosa e Dendrocincla merula (Aves - Dendrocolaptidae) e descrever os principais itens
alimentares que compõem a dieta dessas espécies. Os espécimes são procedentes de
16 localidades do nordeste da Amazônia brasileira. Foram analisados um total de 78
estômagos – sendo 33 indivíduos D. merula e 45 D. fuliginosa – Os estômagos foram
coletados de espécimes depositados na coleção ornitológica de meio liquido do Museu
Paraense Emilio Goeldi. Os itens alimentares encontrados foram identificados ao nível taxonômico de ordem e quantificados em função do número mínimo de indivíduos
por amostra, considerando-se cor, tamanho, forma e número de estruturas pares,
como mandíbulas e asas, ou ímpares, como cabeças, o material identificado foi armazenado em eppendorfs com álcool 70%. Foram realizados cálculos de frequência de
ocorrência (FOi%) e os resultados mostraram que a dieta de ambas as espécies é composta essencialmente por artrópodes, onde os itens foram divididos em um total de
10 categorias de presas distribuídas em Arachnida (Araneae) e Insecta. O item mais
frequente na dieta de D. fuliginosa foi Coleoptera (25.3%), seguido pelo consumo de
Heteroptera (19.7%) e Hymenoptera (15.4%), enquanto que na dieta de D. merula,
Heteroptera (27.8%) foi o item mais frequente, sendo que Araneae (22.9%) e Coleoptera (19.6%) foram respectivamente o segundo e terceiro itens mais consumidos por
D. merula. Itens ocasionais apresentaram menores valores de ocorrência relativa.
Verificou-se que D. fuliginosa e D. merula são aves essencialmente insetívoras, e a
descrição da dieta ao nível taxonômico de ordem evidencia a similaridade no consumo dos itens conferindo importantes dados sobre conservação e forrageio.
Palavras-chave: aves. dieta. similaridade alimentar.
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A EVERSÃO DE CLOACA PARA SEXAGEM EM AVES DO CERRADO.
Nárjara Veras Grossmann1
Gabriela Domingues Correa2
A sexagem de aves sem dimorfismo por meio de técnicas de eversão da cloaca
foi utilizada pela primeira vez no ano de 1924 por pesquisadores japoneses que estudavam a anatomia cloacal de Gallus domesticus. Na década de 40, pesquisadores
descreveram a presença de phallus na cloaca (órgão copulador masculino) em aves
aquáticas e desenvolveram novas técnicas de eversão e massageamento de cloaca
para sexagem dos indivíduos. Desde então, houve poucas publicações com a aplicação
desta metodologia em outras aves. Uma linha de trabalho de sexagem via eversão de
cloaca surgiu durante o Programa de Manejo de Fauna em Aeroportos, em Caracara
plancus. Nesta espécie, foram detectadas diferenças anatômicas que correspondiam
com o sexo do indivíduo, confirmado a posteriori durante necropsia. Nesse trabalho, avaliamos a aplicabilidade desta técnica em aves de menor porte do Cerrado,
comumente capturadas em rede de neblina, assim como avaliamos a existência de
morofologias distintas entre as famílias. Aves foram caprutadas em Urucaia, Formosa- GO, por meio de capturas utilizando redes de neblina (240 horas/rede), em
áreas de Cerrado senso stricto. Todos os animais tiveram suas cloacas evertidas, por
meio de massagem na região abdominal. Dezesseis espécies de 11 famílias diferentes foram capturadas e as amostras de sangue coletadas para, através de técnicas
moleculares, confirmar o sexo de indivíduos de espécies sem dimorfismo. As análises
preliminares deste estudo identificaram seis morfotipos gerais de cloaca dentre as
espécies amostradas, com um morfotipo que diferia em 3 grupos distintos de acordo
com a presença de pigmentações em regiões distintas. A morfologia da cloaca apresenta sempre dois morfotipos diferentes por espécies, mas não um padrão dentro deu
ma mesma família. Sendo que dois morfotipos predominaram nas espécies, independente de sua posição no cladograma. No caso de Coryphospingus pileatus (n=6),
espécie com dimorfismo sexual, diferenças na anatomia da cloaca foram consistentes
com o sexo dos indivíduos. Apesar de não haver correspondências anatômicas (ou
morfológicas ?) entre famílias, dentro das famílias há possibilidade de semelhança
entre os morfotipos. Por exemplo, assim como indicado na literatura para Columba
livia, Columbina talpacoti também apresenta papilas nas laterais da cloaca apenas
em machos. Uma vez que não há um padrão morfológico aparente entre as espécies
que permita uma generalização, os dados demonstram que a aplicação desta técnica
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em campo depende de um trabalho prévio de descrição das morfologias cloacais de
diversas espécies. Para estudos que envolvam poucas espécies é interessante que se
estude o padrão das espécies para que se poupe tempo e dinheiro na sexagem desses
indivíduos.
Palavras-chave: sexagem. morfologia cloacal. cerrado.
Órgãos financiadores: CNPq
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DENSIDADE DE TERRITÓRIOS REPRODUTIVOS DE Coryphistera alaudina
(FURNARIIDAE) NO SUL DO BRASIL
Mauricio Da Silveira Pereira1
Carla Suertegaray Fontana1
O corredor-crestudo (Coryphistera alaudina) distribui-se desde o sudeste da
Bolívia até o noroeste do Uruguai, abrangendo também áreas do oeste e sul do Paraguai, regiões norte e central da Argentina e extremo sul do Brasil, mais precisamente o extremo oeste do Rio Grande do Sul (RS). Trata-se de uma espécie social
criticamente ameaçada de extinção no Brasil e no RS, e entre as principais ameaças
à espécie está a destruição da formação “espinilho” na porção oeste do RS. Com o
objetivo de avaliar a densidade de territórios reprodutivos desta espécie nos remanescentes desta formação foram previamente selecionadas quatro áreas amostrais,
nas quais foram demarcadas grades amostrais (50 x 50 m). Tais grades variaram
tanto no uso (com e sem gado) como no tamanho de 31,7 até 85,6 ha, totalizando
206,2 há de área amostral. Todas as áreas estão localizadas no interior do Parque
Estadual do Espinilho (PEE), município de Barra do Quaraí, RS (57° 29’ O; 30° 11’
S). Entre 23/09/2012 e 19/01/2013 foi aplicado o método spot mapping com o uso de
nove censos em cada grade, sendo também realizada a captura de indivíduos com o
uso de rede de neblina e o anilhamento com combinação única de anilhas metálicas
(CEMAVE) e coloridas. Simultaneamente a aplicação do método foram realizadas a
busca por ninhos e indivíduos anilhados. Para o calculo da densidade de territórios
foram utilizadas as proporções com que os territórios encontravam-se inseridos no
interior da área amostrada. Para caracterizar os territórios reprodutivos quanto à
altura do estrato herbáceo foram realizadas amostragens no interior dos territórios
e sorteados pontos fora dos limites dos territórios mapeados. Em cada ponto foi verificada a altura do estrato no centro do ponto e nos quatro pontos cardeais, distante 20 metros do ponto central. Para testar as diferenças nas amostras (território x
não-território) foi utilizado o teste Z. Um total de 41 indivíduos foram capturados e
anilhados e 21 territórios reprodutivos foram demarcados. A densidade variou entre
as áreas de zero (ausência da espécie) até 1,21 e 2,79 (territórios / 10 ha). Os dados
quanto a altura do estrato herbáceo no interior (média = 7,6 cm) e fora dos territórios
(média = 28,4) apresentaram diferenças significativas (z = 7,93, p < 0,001), refletindo
uma preferência da espécie por áreas com estrato herbáceo baixo. Estes resultados
refletem o tipo de uso de cada área amostral, sendo as áreas com a presença da espécie utilizadas para a criação de gado e as áreas com ausência da espécie atualmente
1
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já adquiridas pelo Governo do RS e já desapropriadas. Os resultados obtidos poderão
servir como subsídios para a criação de estratégias de conservação de C. alaudina
no RS, bem como nortear ações e recomendações no interior e arredores do Parque
Estadual do Espinilho.
Palavras-chave: Parque Estadual do Espinilho. spot mapping. espécie ameaçada.
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EFICIÊNCIA DO USO DO FALCÃO-PEREGRINO (Falco peregrinus) NO MANEJO DE
AVES DO AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FILHO
Luiz Gustavo Trainini Da Silva1
Julian Stocker
Denise Giani
Eduardo Polancyzk
Guilherme Cavalcanti da Silveira
Willian Menq
Jean Ferreira Copatti
Milton Engel
O perigo aviário é uma realidade para os transportes aéreos no mundo todo,
tanto para as aeronaves civis como militares. Os problemas relacionados com as colisões aéreas com a avifauna é uma realidade no Brasil. Com a estabilização da economia do país, uma maior taxa populacional passou a ter condições de realizar viagens
aéreas, aumentando o número de pousos e decolagens de aeronaves em todos os aeroportos nacionais. O Aeroporto Internacional Salgado Filho esta localizado numa região cercado por ambientes alagadiços e constitui um grande foco atrativo para aves
limícolas e migratórias como garças, maçaricos, gaivotas, quero-quero, narcejas, entre outras. Para tentar diminuir os índices de colisão envolvendo aves e aeronaves
a INFRAERO contratou o serviço da falcoaria, que atualmente a técnica esta sendo
utilizada em 4 aeroportos brasileiros MG (2), RJ(1) e RS(1) e as espécies mais utilizadas são: falcão-peregrino (Falco peregrinus), falcão-de-coleira (Falco femoralis) e o
gavião-asa-de-telha (Parabuteo unicinctus). Este estudo teve como objetivo apontar
as vantagens e desvantagens das utilizações desta espécie para o controle de aves em
aeroportos em comparação as outras aves de rapina utilizadas. O período avaliado foi
de dois anos, onde quatro falcões (duas fêmeas e dois machos) eram levados ao sitio
aeroportuário diariamente e soltos no intervalo entre um pouso e decolagem conforme autorização da torre de controle do aeroporto. O falcão-peregrino, devido a sua
biologia e estratégia de caça, conseguiu abranger um território de aproximadamente
36 ha por voo. Cada voo teve a duração média de 15 minutos em dias com temperaturas média de 20 graus, sendo que com temperaturas mais baixa o tempo chegou a 40
minutos. Observou-se ainda que as espécies de aves localizadas num raio de 400 metros fugiram para fora do sítio aeroportuário logo após a soltura do falcão. As fêmeas
se mostraram mais ativas para a caça e abrangeram um maior território de afugen1
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tamento. Portanto, diante dessas informações, conclui-se que os falcões-peregrino
mostram-se mais eficientes pela área abrangida, pela altitude de voo atingida e pelo
tempo de permanência no ar, quando comparado as demais espécies.
Palavras-chave: avifauna. aves de rapina. falcoaria.
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COMO PROMOVER A MANUTENÇÃO DE POPULAÇÕES E COMUNIDADES DE AVES
FRENTE A URBANIZAÇÃO
Sandro Von Matter1
O meio ambiente urbano substitui e modifica áreas gigantescas do que um dia
foi um habitat natural. A perda de habitat é a causa de algumas das mais altas taxas
de extinção a nível local, incluindo extinções de interações e mesmo de assembleias
de aves. Ainda assim, na maioria das cidades remanescentes de espécies da vegetação nativa permanecem intactos, dividindo espaço com espécies exóticas em jardins
e sacadas. Quando a vegetação empregada em projetos de paisagismo ou jardinagem
amadora é cuidadosamente escolhida para promover a manutenção da diversidade
de espécies de aves nativas, este torna-se um recurso extremamente relevante para a
conservação de populações destas aves. Um número relevante de aves sobrevive com
sucesso em ambientes urbanos, uma nova comunidade se estabelece formada predominantemente por espécies introduzidas, mas também por espécies nativas que
se beneficiam destas novas características do ambiente e proliferam graças à alta
disponibilidade de recursos. O objetivo deste trabalho foi verificar quais as principais
espécies vegetacionais que podem proporcionar uma manutenção adequada de parte
das espécies de aves nativas, para sugerir tais espécies para novos empreendimentos
que comportam áreas verdes. Como projeto-piloto foi escolhida uma cidade no interior de São Paulo, que vem tendo sua área de Cerrado e Mata Atlântica substituída
por condomínios e obras de infra-estrutura, mas que ainda mantém áreas de vegetação nativa. Dentro deste contexto foram realizados censos focados ‘inicialmente’
na investigação dos principais recursos alimentares disponibilizados por espécies
arbóreas ao longo do ano para assembleia de aves nectarívoras e frugívoras. Foi verificado para a assembleia de aves frugívoras que quanto maior a diversidade de árvores frutíferas com frutificação assíncrônica ao longo do ano maior é a abundância e
estabilidades das populações de aves, o mesmo pode ser verificado para a assembleia
de espécies nectarívoras. Algumas espécies de palmeiras desempenharam significativamente (p<0.05) papel chave para a manutenção das espécies frugívoras ao longo
do ano, tais como Syagrus romanzoffiana, S. coronata, S. flexuosa, S. oleracea, S.
pseudococos. Enquanto algumas espécies arbustivas foram igualmente significantes (p=0,001) para a assembleia local de nectarívoros, tais como Russelia equisetiformis, Odontonema strictum, Ixora macrothyrsa, Malvaviscus arboreus, Grevillea
banksii, Caliandra surinamensis e Pentas lanceolata. Tais resultados enfatizam a
importância de projetos paisagísticos estrategicamente pensados para promover a
preservação e conservação das aves locais, é imprescindível que tais projetos que
1
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incluem a desafetação de áreas verdes invistam na identificação prévia das espécies
nativas que ocupam estas área, e que iniciem projetos de paisagismo especificamente
pensados para estas comunidades, visando a manutenção destas populações e comunidades de aves para que estas possam continuar a existir e se adequar a este novo
habitat.
Palavras-chave: aves urbanas. compensação ambiental. paisagismo.
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USO DA VOCALIZAÇÃO DE Glaucidium brasilianum (STRIGIDAE) COMO
ATRATIVO DE AVES EM UMA ÁREA DE CAATINGA NO ESTADO DA BAHIA
Tiago João Cadorin1,2
Evair Legal1
O gênero Glaucidium compreende as menores aves da família Strigidae e, no
Brasil, é representado por quatro espécies: Glaucidium hardyi, Glaucidium mooreorum, Glaucidium minutissimum e Glaucidium brasilianum. Esta última é considerada uma predadora de hábitos diurnos, distribuindo-se por todo o Brasil. A presença
de Glaucidium brasilianum, principalmente devido a vocalização, pode levar algumas espécies de aves a realização de mobbing, ou seja, apresentar comportamentos
antipredatórios como exibir alertas vocais, seguir e atacar o emissor do som, etc. Visto
este efeito de aproximação de várias espécies de aves, a reprodução da vocalização de
Glaucidium brasilianum através de playback pode ser utilizada com método eficaz
para complementar os estudos com a avifauna. O único trabalho deste cunho realizado no Brasil se deu nos Estados de Goiás, Maranhão, Minas Gerais e Mato Grosso do
Sul (Cunha & Vasconcelos, 2009). Os dados aqui apresentados foram obtidos na região da Chapada Diamantina, entre os municípios de Brotas de Macaúbas e Oliveira
dos Brejinhos (12º17’S e 42º21’O, 1.150m de altitude), sendo o primeiro estudo deste
tipo no bioma Caatinga. As informações foram obtidas durante quatro saídas a campo entre setembro de 2012 e junho de 2013, paralelamente a amostragens com redes
de neblina e listas de Mackinnon. Através da reprodução da vocalização de Glaucidium brasilianum foram atraídas 53 espécies de aves, sendo: Coccyzus melacoryphus,
Glaucidium brasilianum, Anopetia gounellei, Eupetomena macroura, Chrysolampis
mosquitus, Chlorostilbon lucidus, Amazilia fimbriata, Picumnus pygmaeus, Herpsilochmus sellowi, Sakesphorus cristatus, Thamnophilus capistratus, Thamnophilus pelzelni, Lepidocolaptes angustirostris, Megaxenops parnaguae,Gyalophylax
hellmayri, Synallaxis frontalis, Hemitriccus margaritaceiventer, Hirundinea ferruginea, Stigmatura napensis, Euscarthmus meloryphus, Camptostoma obsoletum,
Myiopagis viridicata, Phaeomyias murina, Phyllomyias fasciatus, Serpophaga subcristata, Myiarchus tyrannulus, Myiodynastes maculates, Megarynchus pitangua,
Tyrannus melancholicus, Empidonomus varius, Myiophobus fasciatus, Sublegatus
modestus, Cyclarhis gujanensis, Hylophilus amaurocephalus, Troglodytes musculus,
Cantorchilus longirostris, Polioptila plumbea, Turdus leucomelas, Coereba flaveola,
1

2

Ecoama Consultoria e Assessoria Ambiental. Rua Silvano Cândido da Silva Sênior, 245, Ponta Aguda, Blumenau, Santa Catarina.
CEP: 89050-280
E-mail: tjcadorin@gmail.com

391

XX CONGRESSO BRASILEIRO DE ORNITOLOGIA
Universidade de Passo Fundo x 04 a 07 de novembro de 2013

Saltator similis, Thlypopsis sordida, Lanio pileatus, Tangara sayaca, Tangara cayana,
Schistochlamys ruficapillus, Zonotrichia capensis, Piranga flava, Cyanoloxia brissonii, Parula pitiayumi, Basileuterus flaveolus, Icterus pyrrhopterus, Euphonia chlorotica e Euphonia cyanocephala. Espécies de aves inconspícuas podem ser atraídas
com mais sucesso quando estimulado com a vocalização do predador em potencial e
a utilização da vocalização de Glaucidim brasilianum se mostrou eficaz no registro
de aves durante as amostragens. Algumas espécies como P. flava e E. cyanocephala
foram registradas na área apenas através desta metodologia.
Palavras-chave: aves. Glaucidium brasilianum. Caatinga.
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BIOLOGIA DE Limnoctites rectirostris NO PARQUE ESTADUAL DO TAINHAS,
SÃO FRANCISDO DE PAULA, RIO GRANDE DO SUL
Gabriel Guimarães Larre1
Carla Suertegaray Fontana1,2
O Arredio-do-gravatá, Limnoctites rectirostris, é um furnarídeo que vive associado a ambientes palustres com o predomínio da Apiácea Eryngium pandanifolium.
Mede entre 16 e 17 cm de comprimento e pesa entre 16 e 21g. Ocorre do nível do mar
a até 1100 m de altitude no sul e leste do Uruguai, nas províncias argentinas de Buenos Aires e Entre Ríos e nos estados brasileiros de Santa Catarina e Rio Grande do
Sul. Os objetivos deste trabalho são a captura de espécimes para marcação e morfometria, procura e monitoramento de ninhos para determinação do sucesso aparente,
calcular o tamanho dos territórios reprodutivos e compara-los diferenciando-os em
áreas Pinnus e não Pinnus. O estudo foi realizado no Parque Estadual do Tainhas,
localizado em São Francisco de Paula, Jaquirana e Cambara do Sul/RS. Para captura
foi utilizado uma rede de neblina de 6 m de comprimento por 3 m de altura com 15 mm
entre nós adjacentes. Os espécimes capturados foram marcados com anilha metálica,
padrão CEMAVE, e anilhas coloridas para a individualização e reconhecimento a
distância de cada indivíduo. As medidas foram feitas com um paquímetro de precisão
0,01 mm e com um dinamômetro de precisão de 0,5 g. Os ninhos foram encontrados
através da observação de adultos carregando material para construção ou alimento
para ninhegos. Estes foram medidos e monitorados até sua inatividade uma vez em
um intervalo de três a cinco dias. Para medir o tamanho dos territórios reprodutivos,
foram marcados o maior número de pontos de reavistamento de indivíduos anilhados, com auxílio de um GPS, a fim de formar um polígono que proporciona o calculo
da área do território com o auxílio do software ARCGIS. Foram capturados e anilhados 22 indivíduos durante outubro de 2012 e janeiro de 2013. Até o momento foram
encontrados 13 ninhos, sendo que apenas dois obtiveram sucesso reprodutivo, apresentando um sucesso aparente igual 0,015. Dos ninhos monitorados, oito foram predados na fase de incubação e dois na fase de ninhego. Em duas oportunidades observamos Liophis jaegeri e Lycalopex gimnocercus próximos aos ninhos recém-predado,
podendo-se inferir possível predação por estas espécies. Foram calculados os tamanhos de 11 territórios reprodutivos, os quai apresentaram uma média de 11676,59 m2.
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Quando analisamos os dados separadamente, levando em consideração a influencia
da silvicultura de Pinnus sp., encontramos diferença significativa. As médias dos
tamanhos dos territórios das áreas Pinnus (n=4) (6930,2m²) foi 48,2% menor do que
as não Pinnus (n=7) (média=14388,8m²). Este resultado mostra de forma preliminar
que a proximidade de plantações de Pinnus sp. à áreas de banhado, onde ocorre L.
rectirostris, pode influenciar no tamanho dos territórios reprodutivos embora isto
precise ser mais bem documentado.
Palavras-chave: junqueiro-de-bico-reto. território reprodutivo. influencia da silvicultura.
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DADOS DA CAPTURA E MARCAÇÃO DE AVES DE SUBBOSQUE DA ESTAÇÃO DE
PESQUISA, TREINAMENTO, E EDUCAÇÃO AMBIENTAL - MATA DO PARAÍSO - VIÇOSA,
MINAS GERAIS, BRASIL
Ana Laura Campos Carvalho1,2
Alexander Zaidan de Souza1
Gisleine Cruz Portugal1
Gilda Ribeiro de Alvarenga1
Rômulo Ribon1
O anilhamento de aves é uma ferramenta importante no conhecimento de padrões ecológicos, migratórios, e processos demográficos, bem como ao monitoramento
e conservação ambiental. O objetivo deste trabalho é apresentar dados de anilhamento obtidos a partir de trabalhos desenvolvidos pelo laboratório de ornitologia do
Museu de Zoologia João Moojen - Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais. A
área de estudos localiza-se na Estação de Pesquisa, Treinamento, e Educação Ambiental - Mata do Paraíso (EPTEIA-MP), considerado o maior fragmento de Floresta
Semidecidual Altimontana das imediações do município de Viçosa, sudeste de Minas
Gerais. As capturas foram realizadas entre fevereiro a novembro de 2010 e entre
março a dezembro de 2012, contabilizando 49 saídas a campo. Para a captura foram
utilizadas cinco redes de neblina de 12 x 2,5 metros, colocadas ao longo da trilha
principal da mata. As redes permaneceram abertas por 6 horas por período do dia
totalizando 1470 horas/rede, para a marcação das aves foram utilizados anéis metálicos cedidos pelo CEMAVE/ICMbio. Foram capturados 336 indivíduos, distribuídos em 30 espécies, sendo 46 recapturas. Dentre as espécies mais abundantes estão
Chiroxiphia caudata (50), Platyrinchus mystaceus (42), Conopophaga lineata (27),
Habia rubica (21), Automolus leucophthalmus (18), Basileuterus culicivorus (18). Estas seis espécies representam 52 % do total de aves capturadas. As altas taxas de
captura para C. caudata, podem ser explicadas pelo fato da família Pipridae ser uma
das mais abundantes no sub-bosque das florestas tropicais da América do Sul. A alta
taxa de captura para H. rubica, espécie importante para formação de bandos mistos,
pode ser explicada devido ao uso de playback, em trabalho realizado com a espécie
em 2010. Com base nos resultados, podemos inferir que as maiores taxas de captura
de aves de sub-bosque no EPTEIA-MG podem estar relacionadas à abundância das
espécies e ao fato de possuírem hábitos gregários, assim tendem a ser capturadas
em maior número de indivíduos. Os dados de anilhamento evidenciam a importância
da EPTEIA-MG para trabalhos ornitológicos, sendo que a partir deste será possível
1
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ampliar o conhecimento da avifauna local e contribuir com posteriores trabalhos, o
que fomenta a conservação de aves na região.
Palavras-chave: aves. redes de neblina. anilhamento.
Órgãos financiadores: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG), Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
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LEVANTAMENTO URBANO DE Saltator similis (PASSERIFORMES: THRAUPIDAE) E
SUA RELAÇÃO SOCIOAMBIENTAL NA CIDADE DE CARANGOLA, MINAS GERAIS
Letícia Maria Silva Uzai1,2
Gilda Ribeiro de Alvarenga1
Bárbara da Silva1
José Eduardo Garcia Campos1
Romulo Ribon1
Criar aves silvestres como animais de estimação é uma tradição cultural brasileira e, em muitas cidades mineiras, como Carangola, esse costume é muito frequente. Embora a criação de Passeriformes silvestres seja regulamentada por meio
da Instrução Normativa 10/2011 do IBAMA, o comércio ilegal de pássaros é uma
das principais ameaças às espécies. O trinca-ferro-verdadeiro (Saltator similis)
(Passeriformes:Thraupidae) é uma das aves mais apreciadas pelos criadores e atualmente sofre forte pressão de captura. O objetivo do presente trabalho foi quantificar
os indivíduos de S. similis mantidos em cativeiro no município de Carangola (MG)
e relacionar sua distribuição nos bairros da cidade à renda populacional e idade dos
bairros. As ruas foram percorridas a pé entre 0500h e 1000h, de dezembro 2012 a
fevereiro de 2013. Em cada rua foi aplicada a técnica de playback, com o canto da
espécie, com o objetivo de aumentar a resposta das aves e evitar falsos negativos.
Cada seção de playback durou dois minutos e foi repetida até três vezes, dependendo
do tempo de resposta das aves, registrando-se os indivíduos vistos ou ouvidos. Foram
amostrados 15 bairros, percorrendo-se em média um bairro por dia. Ao final do trabalho foram registrados 122 indivíduos de S. similis em cativeiro: 54 (44,3%) foram
amostrados nos bairros de maior renda e 68 (55,7%) nos bairros de menor renda; 75
(61,5%) foram encontrados nos bairros mais antigos (mais de 40 anos) e 47 (38,5%)
em bairros mais novos (até 40 anos). A influência da idade dos bairros e renda populacional deve ser melhor estudada para se traçar melhor estratégias de educação
ambiental contra o tráfico da espécie.
Palavras-chave: conservação. etnoornitologia. trinca-ferro.
Órgãos financiadores: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG)
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DISTRIBUIÇÃO URBANA E RURAL DO Saltator similis (PASSERIFORMES:
THRAUPIDAE) NA REGIÃO DE VIÇOSA - MINAS GERAIS, BRASIL
Gilda Ribeiro de Alvarenga1,2
Letícia Maria Silva Uzai1
José Eduardo Garcia Campos1
Ana Laura Campos Carvalho1
Rômulo Ribon1
O comércio ilegal é uma das principais ameaças a algumas espécies de aves
brasileiras e informações sobre a sua distribuição e habitat são importantes para
sua conservação e manejo. O trinca-ferro-verdadeiro (Saltator similis, Lafresnaye e
D’Orbigny, 1837) tem ampla distribuição no Brasil, ocorrendo da Bahia ao Rio Grande do Sul e região central (Sick, 1997). Seu canto forte e melodioso tornou-o, nos últimos anos, uma espécie com alto valor comercial. A demanda por pássaros em centros
urbanos tem levado, aparentemente, a uma rápida diminuição das populações da
espécie em muitas áreas do país. Os objetivos desse estudo foram avaliar a distribuição de S. similis em fragmentos florestais na região de Viçosa e quantificar o número
de indivíduos em cativeiro na área urbana. As amostragens foram realizadas entre
dezembro de 2012 e março de 2013, em 38 fragmentos florestais nos municípios de
Cajuri, Coimbra, Paula Cândido e Viçosa, Minas Gerais. Em cada fragmento foi estabelecido um ponto de amostragem, amostrado duas vezes com a técnica de play-back,
de 5:00h às 10:00h . Permaneceu-se 15 minutos em cada ponto, fazendo-se cinco minutos de silêncio seguidos por 10 minutos de play-back /audição (1 minuto de playback intercalado por 30 segundos de silêncio até completar 10 minutos) e registrando-se as respostas das aves. Os dados obtidos foram comparados com aqueles obtidos
nos mesmos 38 fragmentos em 1996-1997 e 1999-2000 por amostragem por pontos.
Para se avaliar a quantidade de trinca-ferros em cativeiro na cidade de Viçosa, 20
bairros foram percorridos a pé, de novembro 2012 a janeiro de 2013 no período da
manhã, registrando-se todos os indivíduos vistos ou ouvidos engaiolados. Em 199697 foram registrados 36 indivíduos em 18 fragmentos florestais. Em1999-2000 foram
registrados 31 indivíduos em 16 fragmentos. Em 2012-2013foram registrados oito indivíduos em seis fragmentos. Na área urbana foram registrados 110 trinca-ferros em
cativeiro. No período de 2012-2013 utilizou-se playback no intuito de aumentar as
chances de detecção de trinca-ferro, entretanto o número de indivíduos e fragmentos
com registros da espécie diminuiu nesse período quando comparados aos resultados
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obtidos em 1996-1997 e 1999-2000 onde foi feita amostragem passiva. Os fragmentos florestais apresentaram basicamente o mesmo tamanho e não houve registros de
invasão de espécies exóticas ou qualquer aumento significativo em espécies nativas
potencialmente competidoras de S. similis na região, sugerindo que a diminuição
das populações da espécie pode estar relacionada com capturas para criação em cativeiro. A quantidade de indivíduos mantidos em cativeiro evidencia a apreciação
da espécie por parte dos criadores. Apesar da procedência dos animais não ter sido
avaliada, S. similis foi a espécie mais notificada em boletins de ocorrência de 2009
a 2011 em Viçosa. Nossos dados indicam um quadro que deve se repetir em grande
parte da área de distribuição da espécie. Ações políticas e educacionais voltadas à
conservação / manejo adequado e à repressão do tráfico da espécie são urgentes.
Palavras-chave: trinca-ferro. conservação. tráfico.
Órgãos financiadores: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG), Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
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OCORRÊNCIA E ABUNDÂNCIA DE Rynchops niger NO LITORAL MÉDIO DO RIO
GRANDE DO SUL
Laura Andréa Lindenmeyer-Sousa1,2
Angelo Luís Scherer1
Maria Virginia Petry1
O talha-mar Rynchops niger (Charadriiformes: Rynchopidae) habita sistemas
estuarinos, planícies lamacentas e costas oceânicas, as quais utiliza, principalmente,
durante os períodos de migração. Apesar de seu estado de conservação ser classificado como “Pouco Preocupante”, segundo os critérios da IUCN, existe uma tendência
de decréscimo populacional. O objetivo do trabalho é fornecer informações ecológicas
básicas sobre a ocorrência e a abundância de Rynchops niger no litoral médio do Rio
Grande do Sul. Os dados foram coletados entre as praias de Balneário Pinhal (30º 14’
55.0” S; 50º 13’ 47.8” W) e Mostardas (31º10’52.1”S; 50º50’03”W). O trecho de 120 km
foi percorrido mensalmente por veículo automotivo em uma velocidade média de 30
km/h no período de janeiro de 2008 a outubro de 2011. A cada quilômetro percorrido,
todos os indivíduos de talha-mar avistados foram registrados. A contagem das aves
foi realizada por observação direta com o auxílio de binóculos (10 x 50), registrando-se as abundâncias por quilômetro de praia percorrida. Para avaliar a sazonalidade
foram considerados como outono: os meses de abril, maio e junho; inverno: os meses
de julho, agosto e setembro; primavera: os meses de outubro, novembro e dezembro;
e verão: os meses de janeiro, fevereiro e março. As análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do programa SPSS Statistics (v. 18). A normalidade dos dados foi
testada através do teste de Shapiro-Wilk. Para a verificação da abundância temporal, entre diferentes anos, foi aplicado um modelo multivariável (ANOVA de medidas
repetidas). Para realizar o teste de ANOVA, os dados mensais de abundância foram
logaritmizados (log). Foram registrados 5003 indivíduos de talha-mar durante os
quatro anos de censo, sendo 673 indivíduos em 2008, 2478 em 2009, 903 em 2010 e
949 em 2011. Verificaram-se diferenças significativas das abundâncias de talha-mar
entre as estações do ano (F 3,21 = 4,443; p=0,014), sendo que o outono diferiu significativamente de primavera (p=0,008) e de verão (p=0,042). No outono foram registrados 1741 indivíduos (34,79%) e no verão 1506 (30, 10%), enquanto que no inverno
foram 1057 (21,12%) e, na primavera, 699 (13,97%) aves. A população estudada apresentou flutuações anuais com as maiores abundâncias ocorrendo no outono/2008,
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verão/2009, primavera/2010 e outono/2011. Os resultados obtidos corroboram com
projeções de pesquisas anteriores, as quais admitem flutuações populacionais para
a espécie em áreas costeiras e apontam para um aumento da abundância de talha-mares no litoral em períodos de outono, aparentemente quando os indivíduos se
deslocam entre áreas de invernada e reprodução.
Palavras-chave: talha-mar. sazonalidade. flutuação populacional.
Órgãos financiadores: WCS, FAPERGS, CNPq, INCT-APA
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AVIFAUNA EM FRAGMENTOS NA AREA URBANA DA CIDADE DE BLUMENAU –
SANTA CATARINA
Ana Claudia da Cruz1
Gustavo Antonio Piazza2
Raphael Diaz Foganoli3
Paolo Moser4
Carlos Eduardo Zimmermann1,5
A perda de florestas e a consequente fragmentação é uma das principais ameaça
à biodiversidade. Em Santa Catarina os efeitos da fragmentação sobre a comunidade
de aves é pouco estudado. Desta forma, este trabalho procurou levantar e comparar
as comunidades de aves e obter dados quantitativos das espécies em fragmentos
urbanos na cidade de Blumenau (26º53’35’’S e 49º08’24’’W). Os levantamentos das
espécies foram realizados em oito fragmentos florestais urbanas como áreas verdes
de loteamentos, bem como áreas não protegidas legalmente. Os trabalhos de campo
tiveram inicio em janeiro de 2011 e foram finalizados em junho de 2012. A área dos
fragmentos foi calculado por meio de imagem SPOT 5 com resolução espacial de 10
m, segmentada no software eCognition®8, com tratamento em ambiente SIG (Sistemas de Informação Geográfica) com o software ArcGIS® 10. Os fragmentos variaram
em tamanho e grau de isolamento sendo assim denominadas: F1 e F2 com 35,65 e
3,05 ha, F3 (5,54 ha), F4 (1,36 ha), F5 (40,12 ha), F6 (5,56 ha), F7 (cima de 50 ha) e
F8 com 20,64 hectares. A riqueza especifica de cada fragmento foi comparado pelo
teste para aderência. O teste foi conduzido para testar a hipótese nula de que as frequências (número de espécies) encontradas em cada área são iguais. Considerando
as áreas em conjunto, foi registrado um total de 191 espécies de aves. Individualmente para as áreas foram registradas as respectivas riquezas: F1 (143 espécies),
F2 (105), F3 (75), F4 (74); F5 (73), F6 (86), F7 (114), F8 (145). O teste apresentou
resultados altamente significativos (p < 0,01) revelando existir diferenças significativas entre o número de espécies entre os fragmentos. Entre as espécies de aves registradas merece destaque aquelas que estão presentes em todas as áreas estudadas,
como Tachyphonus coronatus e Rupornis magnirostris. Entre as espécies que ocorreram em uma ou poucas áreas temos Formicarius colma e Saltator similis, espécies
que foram observadas apenas nas áreas maiores com florestas mais preservadas.
O registro de Lanio crystatus representa um novo registro de espécie para Blumenau
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e provavelmente um dos registros mais ao sul da distribuição. Considerando a dificuldade da criação de novas Unidades de Conservação em áreas urbanas, uma rede
formada por pequenos fragmentos e APPs pode contribuir na preservação de espécies
de aves dentro de uma estratégia integrada de conservação pela simples promoção de
sua interconexão pela manutenção de corredores ecológicos, como florestas ciliares
que são protegidas pelo Código Florestal Brasileiro.
Palavras-chave: Fragmentação. Biogeografia de ilhas. Biodiversidade.
Órgãos financiadores: PIPe – art. 170. Fundação Fritz Muller. FAPESC.
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DADOS MORFOMÉTRICOS DE DUAS ESPÉCIES DO GÊNERO Megascops NO
EXTREMO SUL CATARINENSE
Jonas Rafael Rodrigues Rosoni1,2
Rafael Spilere Romagna1
João Paulo Gava Just1
Ivan Réus Viana1
Jairo José Zocche1
O gênero Megascops está representado por seis espécies no Brasil. No sul do
país, há registro de três espécies simpátricas. Informações sobre a morfometria em
aves são amplamente conhecidas, porém para Strigidae, ainda são incipientes, tendo como referências básicas os trabalhos de Belton (1994) e Sick (1997). Existem
algumas características de tamanho corpóreo (tamanho de crânio, comprimento
das asas/cauda, tarsos, etc.) que estão intimamente ligadas a variáveis ecológicas,
tais como: distribuição geográfica, densidade populacional, estratégia de vida, idade e sexo. Este estudo teve como objetivo analisar dados morfométricos em duas
espécies de Megascops, capturadas no extremo sul catarinense. Foram capturados
quatro indivíduos de Megascops, dois de M. choliba (em Siderópolis) e dois de M.
sanctaecatarinae (em Urussanga). As aves foram atraídas utilizando playback com
a vocalização das respectivas espécies e capturadas com o uso de rede de neblina.
A identificação taxonômica se deu por meio de consulta a biblioteca sonora do laboratório. Foi utilizado paquímetro digital (precisão de 0,05mm) para os registros do
diâmetro e comprimento do tarso, largura do bico, distância da narina a ponta do
bico, comprimento total da cabeça, cúlmen total; régua de aço (graduada em mm)
para registro da envergadura, comprimento da cauda e da asa fechada e; balança dinamômetro (capacidade 300g e divisão 2g) para o registro do peso. Foram coletadas amostras de sangue para a sexagem, determinada por meio de PCR. Em
cada local, foi capturado um casal de cada espécie. Apenas o macho de M. choliba
era da cor cinza, enquanto que a fêmea, assim como macho e fêmea de M. sanctaecatarinae eram da cor ferrugínea. As comparações de algumas das medidas permitiu-nos observar que os machos foram maiores do que as fêmeas em ambas as
espécies. Em M. choliba a envergadura foi de 550 mm (♂) e 520 mm (♀) enquanto que em M. sanctaecatarinae foi de 650 mm (♂) e 568 mm (♀). O comprimento
do tarso para M. choliba foi de 33,68 mm (♂) e 31,96 mm (♀) enquanto que em
M. sanctaecatarinae foi de 39,13mm (♂) e 38,88 mm (♀); a asa fechada para M. cho-
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liba foi de 169 mm (♂) e 159 mm (♀), ao passo que em M. sanctaecatarinae foi de 195
mm (♂) e 181 mm (♀). O peso corporal para M. choliba foi de 120 g (♂) e 110 g (♀),
já para M. sanctaecatarinae foi de 188 g (♂) e de 176 g (♀). Tanto o macho quanto
a fêmea de M. sanctaecatarinae superaram M. choliba em todas as características
morfométricas registradas, corroborando a literatura. No entanto, dentro da mesma
espécie, nossos dados contradizem a literatura que afirma que em ambas as espécies, as fêmeas superam os machos nos termos das medidas aqui analisadas. Como
capturamos apenas dois exemplares de cada espécie, são necessários estudos com
um universo amostral maior para que se possa comprovar a existência de diferenças
morfométricas estaticamente significativas.
Palavras-chave: Strigidae. envergadura. dimorfismo.
Órgãos financiadores: PIC 170/UNESC
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NOTAS SOBRE A BIOLOGIA REPRODUTIVA DE Streptoprocne zonaris
(APODIDAE: CYPSELOIDINAE) EM UM FRAGMENTO DE MATA ATLÂNTICA NO
ESTADO DE SÃO PAULO
Paola Lupianhes Dall’Occo1,2
Renata Neves Biancalana1
O taperuçu-de-coleira-branca, Streptoprocne zonaris, distribui-se desde a América do Norte até a América do Sul. No Brasil sua ocorrência é ampla e está ligada
principalmente a áreas com presença de cachoeiras, cavernas e grutas, onde nidificam e descansam. Embora seus registros sejam abundantes há poucos estudos sobre
sua biologia reprodutiva. Assim, o objetivo desse trabalho foi aprofundar o conhecimento sobre seus hábitos reprodutivos através do monitoramento de ninhos e filhotes e observações de campo no Parque Estadual Intervales (PEI), Ribeirão Grande,
SP. Durante os meses de dezembro de 2012 a janeiro de 2013 foram observados ninhos da espécie na Gruta da Luminosa, no entorno do PEI e na Cachoeira da Água
Comprida. Na Gruta da Luminosa, foram encontrados mais de 20 ninhos, sendo que
somente 13 puderam ser observados devido à altura em que os outros estavam localizados, acima de 6 m do solo. Na Cachoeira da Água Comprida foi encontrado 1
ninho da espécie e 3 ninhos de Cypseloides fumigatus. A maioria dos ninhos tinha
2 filhotes, em estágios diferentes de desenvolvimento de plumagem. Tanto os filhotes da gruta quanto os da cachoeira apresentavam o corpo coberto com semiplumas
cinza escuras. Alguns tinham as asas e a cauda cobertas com penas enquanto que
em outros elas estavam emergindo dos canhões. A plumagem branca do colar surgiu como uma área clara ao redor do pescoço e em uma semana tornou-se intensa.
Não foram observados indivíduos adultos próximos aos ninhos, somente em áreas de
descanso localizadas em uma das entradas da gruta. Foram observadas diferenças
significativas na construção dos ninhos da gruta e da cachoeira, sendo que os da primeira eram compostos principalmente por briófitas, raízes, folhas e pequenos galhos,
barro, areia e fragmentos quitinosos. Estavam longe da queda d’água e apoiados em
plateaus e cavidades rochosas, em um ambiente escuro. Já o ninho da cachoeira era
bem estruturado, composto em grande parte por uma base de barro, construída no
paredão vertical, entremeado com fragmentos de briófitas e raízes e estava sujeito a
respingos de spray da queda d’água. Os filhotes da cachoeira deixaram o ninho com

1

2

Universidade Presbiteriana Mackenzie, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Laboratório de Ecologia Animal e Sistemática.
Rua da Consolação, 930, São Paulo – SP, Brasil.
E-mail: paola.occo@mackenzie.br

406

XX CONGRESSO BRASILEIRO DE ORNITOLOGIA
Universidade de Passo Fundo x 04 a 07 de novembro de 2013

1 dia de diferença entre si e foram observados empoleirados no paredão rochoso duas
semanas depois.
Palavras-chave: reprodução. Cypseloidinae. caverna.
Órgãos financiadores: Universidade Presbiteriana Mackenzie.
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BIOLOGIA REPRODUTIVA DE Cypseloides fumigatus (APODIDAE:
CYPSELOIDINAE) EM UM FRAGMENTO DE MATA ATLÂNTICA NO ESTADO
DE SÃO PAULO
Renata Neves Biancalana1,2
Paola Lupianhes Dall’Occo1
Dentre as aves da família Apodidae, o taperuçu-preto, Cypseloides fumigatus,
está entre as menos estudadas, principalmente pela dificuldade de identificação no
campo e hábitos essencialmente aéreos. No entanto, por apresentar fidelidade ao
sítio de nidificação estudar sua biologia reprodutiva é uma forma de se conhecer
melhor a espécie. Assim, o objetivo desse trabalho foi caracterizar e aprofundar o
conhecimento sobre seus hábitos reprodutivos através do monitoramento de ninhos
e filhotes e observações de campo no Parque Estadual Intervales, SP. Foram realizadas visitas semanais de dezembro de 2012 a março de 2013 a duas cachoeiras que
apresentavam ninhos ativos da espécie para observar características relativas ao
desenvolvimento da plumagem dos ninhegos, assim como comportamento parental
e tempo de permanência dos filhotes e dos adultos no ninho. Foram encontrados 6
ninhos de C. fumigatus, 1 na Cachoeira do Arcão, denominado N1/AO e 5 na Cachoeira da Água Comprida, denominados N1/AC, N2/AC, N3/AC, N4/AC e N5/AC
sendo que 2 foram reconstruídos e utilizados para posturas diferentes na mesma
estação reprodutiva. Um ninho de Streptoprocne zonaris com dois filhotes também
foi observado na Cachoeira da Água Comprida a menos de dois metros de distância de N1/AC. Foram encontrados 3 ovos, um em N1/AO (1,96 cm x 2,7 cm), um
em N4/AC e um em N5/AC (1,7 cm x 3,1 cm; 5 g). Tinham formato subelíptico e
eram brancos, com pequenas sujidades. De 5 filhotes, somente 3 sobreviveram, F2,
F3 e F4, e foram acompanhados desde seus primeiros dias até a semana em que
saíram de seus ninhos, período de aproximadamente 56-60 dias. Durante as três
primeiras semanas tinham o corpo coberto com uma plumagem cinza enegrecida e
era frequente a presença de um adulto no ninho. A partir da quarta semana o corpo dos filhotes apresentava uma maior quantidade de penas, muitas com as orlas
esbranquiçadas, principalmente na região abdominal e nas supracaudais. Por diversas vezes os filhotes apresentaram um display de agressividade, levantando as
asas, abrindo o bico e permanecendo em posição de alerta, com a cabeça levantada.
Esse comportamento nunca havia sido registrado para C. fumigatus. Indivíduos
adultos foram observados fazendo a manutenção do ninho, através da inserção de

1

2

Universidade Presbiteriana Mackenzie, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Laboratório de Ecologia Animal e Sistemática.
Rua da Consolação, 930, São Paulo – SP, Brasil
Aluna Bolsista PIBIC Mackenzie. E-mail: renata.biancalana@gmail.com

408

XX CONGRESSO BRASILEIRO DE ORNITOLOGIA
Universidade de Passo Fundo x 04 a 07 de novembro de 2013

material vegetal, especialmente briófitas. O período reprodutivo da espécie entre
foi estabelecido entre os meses de novembro de 2012 a março de 2013, com um pico
de atividades durante o mês de janeiro, quando houve maior precipitação na região.
Esse foi o primeiro acompanhamento completo de um período reprodutivo já descrito
para a espécie. O desenvolvimento da plumagem foi similar ao descrito para outras
espécies do gênero, assim como o comportamento dos filhotes.
Palavras-chave: reprodução. Cypseloidinae. plumagem
Órgãos financiadores: Universidade Presbiteriana Mackenzie.
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AVIFAUNA DE UM COMPLEXO MILITAR EM UM REMANESCENTE DE MATA
ATLÂNTICA ASSOCIADO À ÁREA COSTEIRA. NITERÓI, RJ
Carolina Sant’Anna1,3
Mariana Vabo1
Alessandro Figueiredo de Moura1
Tiago Matos2
Marco Pinheiro Gonçalves1
As aves são importantes por desempenharem várias funções no ecossistema que
ocorrem, como polinização, predação de insetos, dispersão de sementes, além de constituirem um importante elo nas relações tróficas de um ecossistema. Assim, o presente trabalho teve como objetivo inventariar a avifauna, de forma a determinar a riqueza e a composição das espécies. A área de estudo do presente trabalho está inserida na APA Morro
dos Morcegos, pertencente a um complexo de fortes sob domínio do Exército Brasileiro, de
acesso limitado ao público, no Município de Niterói (RJ). Esta área abrange 141 hectares
de vegetação predominantemente de Floresta Ombrófila Densa, com extensas áreas cobertas pela formação de floresta Submontanha, em vários estágios sucessionais. As amostragens foram conduzidas em trilhas pré-definidas de forma a abranger toda área de estudo,
sempre nos horários de maior atividade da avifauna (manhã e tarde), no período de junho
de 2012 a junho de 2013, contemplando duas estações (uma chuvosa e outra seca). O método utilizado foi o de identificação visual e auditiva. Foram registradas neste estudo 92
espécies, pertencentes a 13 ordens e 33 famílias. As famílias mais representativas foram
Accipitridae e Thraupidae, ambas com 11 espécies. Neste estudo foi constatada a predominância de espécies insetívoras (36%) e onívoras (12%). Dentre os registros destacam-se:
Ramphocelus bresilius, Brotogeris tirica e Amadonastur lacernulatus, espécies endêmicas
de Mata Atlântica, sendo esta última espécie globalmente ameaçada de extinção. Buteo
swainsoni, Padion haliaetus e Sterna hirundinacea são espécies migratórias. Apesar da
constante ação antrópica na região, o ambiente costeiro estudado abriga uma diversidade razoável de aves atuando potencialmente como um importante local de alimentação e
repouso para bandos aves marinhas e migratórias, bem como para habitantes dos fragmentos florestais associados. O presente trabalho servirá de base para comparação com
futuros levantamentos na área de estudo.
Palavras-chave: aves migratórias. APA Morro dos Morcegos. estrutura trófica.
¹ Faculdades Maria Thereza, Rua Visconde do Rio Branco 869, 24240-006 Niterói, RJ.
² Laboratório de Ornitologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Av Pedro Calmon 550 - Cidade Universitária, 21941-901
Rio de Janeiro, RJ.
3
E-mail: carool_santanna@hotmail.com
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COMPORTAMENTOS DE Amazona vinacea AO CHEGAR NO DORMITÓRIO
Viviane Zulian1
Eliara Solange Müller1,2,3
Andressa Samara Volinski1
Maria Virginia Petry2
Amazona vinacea é uma espécie considerada ameaçada de extinção na categoria “Em Perigo” (IUCN). Estudos comportamentais e populacionais são importantes
por contribuírem com questões relacionadas à conservação das espécies. O objetivo
deste trabalho foi avaliar a frequência dos comportamentos de A. vinacea na chegada ao dormitório e o tempo de atividade da espécie no dormitório até adormecerem.
O estudo foi desenvolvido em áreas do entorno da Floresta Nacional (FLONA) de
Chapecó, no município de Guatambu, Santa Catarina. A área está inserida na fitofisionomia de Floresta Ombrófila Mista. Foram realizados 57 censos de espera no dormitório ao entardecer durante o período de junho de 2012 a maio de 2013, totalizando
114 horas de campo. As coletas de dados comportamentais seguiram o método “snapshots”, no qual se fazem registros em intervalos de tempo regulares. Os registros
foram em intervalos de 10 minutos, com binóculos 10 X 42 mm. Para a análise dos
dados foram utilizados os testes de Qui-quadrado, Anova (Log10) e Teste t. Foram
identificadas seis condutas, agrupada em seis categorias comportamentais. As categorias são: locomoção (conduta voar), manutenção (condutas: descanso, limpeza e
debicar), social (conduta social não agonística), alimentação (conduta comer), alerta
e sonora (duas categorias sem divisão em condutas). A conduta limpeza apresentou
um ato (limpar as penas) e a conduta descanso apresentou três atos (postura neutra,
sacudir a plumagem e erguer as asas). O comportamento mais frequente registrado
foi o sonoro (191 registros), seguido pelo voar (categoria locomoção – 145 registros)
e postura neutra, no qual o animal permanece pousado sem realizar nenhuma atividade (categoria manutenção, conduta descanso – 49 registros). O comportamento
menos frequente foi sacudir a plumagem (categoria manutenção, conduta descanso
– um registro). Dos comportamentos registrados, apenas voar e sonoro apresentaram
amostragens suficientes para análise em relação à frequência e a variação mensal
do comportamento. O mês de janeiro apresentou a maior frequência de voo, diferindo
dos demais meses do ano (X²=32,021; gl=11; p<0,01). O mês de janeiro corresponde
ao período em que os filhotes estão deixando os ninhos, podendo ter influenciado no
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maior registro deste comportamento. Já o comportamento sonoro não teve variação
ao longo do período amostrado (X²=16,770; gl=11; p=0,11). O tempo que os indivíduos
da espécie ficam em atividade no dormitório antes de adormecerem variou de 10 a
125 minutos (F=3,372; gl=11; p<0,01), sendo que no mês de outubro foi registrado o
menor tempo e em agosto os maiores tempos. O tempo de atividade de A. vinacea no
dormitório antes de adormecerem no mês de outubro foi estatisticamente menor que
nos meses de janeiro, maio, julho, agosto e dezembro (p<0,05). Quando separados os
meses em dois grupos (reprodutivo e não reprodutivo) e avaliado o tempo de atividades no dormitório antes de adormecerem, não foi registrada diferença significativa
(t=1,307; gl=45; p=0,19) entre as estações reprodutiva e não reprodutiva. A maior
frequência dos comportamentos sonoro e voar devem estar relacionados com a comunicação e deslocamento para definir as árvores elegidas para dormir, o que não é
muito influenciado pelo período reprodutivo.
Palavras-chave: papagaio-de-peito-roxo. etograma. floresta de araucárias.
Órgãos financiadores: Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza; Unochapecó.
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AVIFAUNA DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA ATALAIA, ITAJAÍ, SC
Bruno Henrique Lopes1
Carlos Alberto Valle Junior2
Rosemeri Carvalho Marenzi2
Carlos Eduardo Zimmermann3
O Parque Natural Municipal da Atalaia (PNMA), Itajaí, SC, tem previsto em
seu plano de manejo o levantamento de avifauna com fins de compreender a situação
de fragmentação da Floresta Ombrófila Densa em meio ao ambiente urbanizado.
As aves são utilizadas como bioindicadoras de alterações ambientais, bem como sua
presença pode estar associada ao potencial de manutenção dos processos ecológicos
naturais, considerando seu papel de dispersoras. Este trabalho tem como objetivo
levantar a riqueza de avifauna no PNMA com fins de subsidiar a gestão do mesmo.
Através dessa análise é possível determinar a situação atual do Parque e desenvolver
estratégias para a sua manutenção. A pesquisa ocorreu de setembro de 2012 a junho
de 2013. Para levantamento das espécies de aves foi realizado inventário qualitativo
bimensal. O método baseou em percorrer a pé as trilhas existentes no parque e na
Zona de Amortecimento, com o auxílio de um binóculo e registro fotográfico, perfazendo duas horas de observação em cada saída, totalizando 20 horas. A identificação das
espécies se deu com o auxílio de guias de campo. Para análise dos dados foi utilizado
o valor de Frequência de Ocorrência (F.0%). Foram levantadas 15 Ordens, 38 Famílias e 85 espécies. Destas espécies, destacam-se com 100% de frequência: Aracuã (Ortalis guttata), Cambacica (Coereba flaveola), Corruíra (Troglodytes musculus), Gaturamo-verdadeiro (Euphonia violacea), Mariquita (Parula pitiayumi), Saíra-militar
(Tangara cyanocephala), Sanhaçu-cinzento (Tangara sayaca) e Urubu-de-cabeça-preta (Coragyps atratus). Cabe ressaltar um registro por vocalização do Macuco (Tinamus solitarius), sendo que a espécie se encontra em declínio populacional devidoà
perda de habitats conservados e caça. Segundo a lista Oficial de Espécies da Fauna
Ameaçadas de Extinção no Estado de Santa Catarina, a espécie se encontra vulnerável. Portanto, a permanência do macuco pode estar relacionada a certa integridade
ecológica da área no Parque. Outro fator importante para a área é a ocorrência de 14
espécies (16,5%) que são endêmicas da Floresta Atlântica (Bencke et al., 2006), além
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do registro da Rendeira (Manacus manacus) que é dependente de um sub-bosque florestal bem conservado, o que demonstra a importância de conservar este fragmento
florestal como refúgio e local de manutenção das aves, assim como de manter as aves
para conservação desta área e conectividade com outros fragmentos remanescentes,
considerando o potencial de dispersão e de deslocamento da avifauna, contribuindo
com a integração da dinâmica natural do ambiente.
Palavras-chave: unidades de conservação. fragmentação. Floresta Ombrófila Densa.

414

XX CONGRESSO BRASILEIRO DE ORNITOLOGIA
Universidade de Passo Fundo x 04 a 07 de novembro de 2013

DIVERSIDADE DE AVIFAUNA EM FLORESTA NATIVA DE MATA ATLÂNTICA E ÁREA
ANTROPIZADA NO SUL DO BRASIL
Marina Petzen Vieira dos Santos1
Marcela Adriana de Souza Leite1
Jorge Reppold Marinho2
O Brasil conta com 1832 espécies de aves, mais de metade destas ocorrendo
na Mata Atlântica, que é caracterizada por riqueza e endemismo elevados, com predomínio de espécies florestais. O estudo foi realizado na Fazenda Tamanduá, município de Vargem Bonita/SC, região de Floresta Ombrófila Mista. Trata-se de uma
área de 1.400 ha, incluindo áreas abertas, floresta nativa com grandes extensões
de Mimosa scabrella e predomínio de Merostachys sp. no sub-bosque e plantio de
espécies exóticas (Eucalyptus e Pinus). A alteração e degradação das florestas agem
sobre avifauna, no entanto, muito se discute sobre a plasticidade ambiental deste
grupo. A hipótese testada é de que as particularidades da área influenciam sobre e
riqueza de espécie de aves, tendo como objetivo conhecer a diversidade da avifauna
de floresta nativa (FN) e área antropizada (AA), buscando entender a relação das
espécies com as características ambientais locais. O levantamento foi realizado por
meio do método de Listas de Mackinnon, com caminhadas aleatórias por estradas e
trilhas nas áreas de estudo. As espécies foram identificadas auditiva e visualmente,
com binóculos 7 x 35 e guias de campo. A taxonomia seguiu o CBRO (2011). Foram
registradas 68 espécies, distribuídas em 14 ordens e 27 famílias. A ordem mais representativa foi Passeriformes, com 41 espécies distribuídas em 14 famílias. A família mais representativa foi Tyrannidae (7 espécies), seguida por Thraupidae (5)
e Columbidae (5). Considerando a riqueza total, 56 espécies foram registradas na
FN e 34 na AA, ocorrendo espécies exclusivas nas duas áreas. Para a FN, a espécie
mais frequente (57,14% das listas) foi Basileuterus leucoblepharus, seguida por Zonotrichia capensis (54,29%). Na AA, a espécie mais frequente também foi Z. capensis
(60%), seguida por Furnarius rufus e Pitangus sulphuratus (50%). A curva de acumulação de espécies mostrou estabilidade na riqueza a partir de 35 listas para FN e
20 listas para AA. A análise de covariância mostrou influência significativa (F (2,52)
= 144, p<0,0001) das áreas de estudo sobre a riqueza da avifauna local. Espécies
insetívoras e onívoras (26 e 21 espécies, respectivamente) foram as mais representativas, seguidas por granívoras (6), frugívoras (5), carnívoras (4), nectarívoras (4) e
detritívora (2). Considerando o trabalho realizado na Fazenda Tamanduá por Müller
e Fortes (2005), foram adicionadas 21 novas espécies, o que ressalta a eficiência do
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método de Listas de Mackinnon, em especial no que se refere ao esforço amostral que
para o presente estudo foi de 6h, enquanto no estudo previamente mencionado foi de
47h. A menor riqueza de espécies em áreas antropizadas em relação a florestas nativas é um padrão esperado, afetando espécies raras e de baixa densidade populacional. Foi possível estabelecer a diferença na composição da avifauna entre a floresta
nativa e as áreas antropizadas, inclusive pela presença de espécies exclusivas em
cada uma das áreas de estudo (33 na FN e 12 na AA) considerando que a heterogeneidade do habitat contribui para a diversidade de espécies.
Palavras-chave: Floresta com Araucária. ecologia de comunidades. Listas de Mackinonn.
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ANÁLISE DE CONTEÚDO ESTOMACAL DE FURNARIIDAE (PASSERIFORMES) DA
REGIÃO AMAZÔNICA
Viviane Monteiro Silva Kupriyanov1
Renato Gaban-Lima2,3
Elizabeth Höfling1
A família Furnariidae, representada por 56 gêneros e 236 espécies, é exclusiva
da região Neotropical e se distribui desde grandes altitudes, nos Andes, até planícies
da Amazônia e ao nível do mar. Grande parte dos furnariídeos integra bandos mistos
de aves, muitos deles forrageadores especialistas de folhas mortas suspensas. Estes
pássaros são considerados insetívoros, embora possam consumir, ocasionalmente,
pequena quantidade de frutos ou sementes e pequenos vertebrados. O presente trabalho teve como objetivo descrever a dieta de representantes de Furnariidae que
ocorrem em diferentes regiões da Amazônia, além de estimar o número de presas e
de biomassa bruta consumida. O material, proveniente de diferentes campanhas referente a inventários em regiões da Amazônia e de contato com o Cerrado, foi coletado em Vilhena (RO) (12,83ºS/60,15ºW), no Rio Teles Pires, em suas margens esquerda (Paranaíta, MT, 9,31ºS/56,76ºW) e direita (Jacareacanga, PA, 9,30ºS/56,76ºW), no
baixo Rio Tapajós, em sua margem esquerda (próximo a Aveiro, PA, 3,42ºS/55,35ºW)
e no Rio Arapiúns em sua margem direita (próximo ao município de Santarém, PA,
2,54ºS/55,32ºW). Foi analisado o conteúdo estomacal de 51 espécimes, pertencentes a
14 espécies (Synallaxis rutilans, S. cherriei, S. gujanensis, Certhiaxis cinnamomeus,
Philydor erythrocercum, P. erythopterum, P. pyrrhodes, Automolus ochrolaemus, A.
infuscatus, A. paraensis, Sclerurus mexicanus, S. rufigularis, Xenops tenuirostris
e X. minutus). As principais presas consumidas por tais pássaros pertenceram a
Orthoptera e Araneae (18,8% e 18,1%, respectivamente, n= 27 e 26) e o item que
contribuiu com a maior parte da biomassa ingerida foi Orthoptera (60%), seguido de
Coleoptera (14,2%). Os demais itens ingeridos pelos furnariídeos analisados foram
representantes de Blattodea, Isoptera, Dermaptera, Hemiptera, Hymenoptera, Lepidoptera, Diptera, Pseudoscorpiones, Mollusca, ovos/ootecas e larvas. A alta frequência de Orthoptera e Araneae pode estar relacionada ao hábito alimentar da maioria
das espécies analisadas, as quais são forrageadoras de folhas mortas suspensas.
Palavras-chave: dieta. furnariídeos, artrópodes
Órgãos financiadores: Capes e CNPq.
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DIVERSIDADE DE AVES QUE SE ALIMENTAM DE Michelia champaca NO JARDIM
BOTÂNICO DO INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS, BOTUCATU - SP
Silvia Mitiko Nishida1
Daniel Pagnin1
Izabela França1
Elza Maria Guimarães Santos1
O Jardim Botânico do IB situa-se no câmpus da Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” (UNESP) no Distrito de Rubião Júnior, Botucatu-SP compreendendo uma área total de 184.860m². Além dos fragmentos de floresta
estacional semidecidual há exemplares de plantas exóticas como a Michelia champaca, originária da Ásia e que apresenta pico de florescimento entre novembro e
dezembro e maturação dos frutos, entre março a junho. O fruto apocárpico apresenta
deiscência longitudinal e expõe sementes maduras de arilo avermelhado que atraem
muitas espécies de aves. Realizamos o levantamento quanto à riqueza de aves que
se alimentam de sementes de M. champaca (março a maio de 2013) e comparamos
os padrões comportamentais de obtenção e manipulação das sementes. Com auxílio
de binóculos (Leidory 10 x 50mm) as copas de 8 indivíduos de M. champaca foram
monitoradas em duas sessões semanais de 30 minutos cada, identificando-se as aves
comedoras de sementes. Em dias alternados ao do monitoramento, o comportamento
alimentar foi registrado em vídeo (Sony HX-1) usando o método focal. Num esforço
amostral de 48 horas, os padrões motores envolvidos na captura das sementes por
cada espécie foram analisados e comparados. Registramos no período 18 espécies
de 6 diferentes famílias. A família mais bem representada foi Tyrannidae com 7
espécies e, a mais frequentemente observada alimentando-se foi Turdidae (38,6%
do total de 459 visitas). Identificamos quatro padrões de captura de sementes de
M. champaca: 1) colher pousado (Tyranidae, Thaupidae, Vironidae e Cracidae): a
ave empoleirada aproximava o bico da semente arilada, pinçava-a e ingeria uma a
uma, 2) colher em vôo pairado (Tyranidae): a ave pairava diante do fruto, colhia a
semente com bico, transportava-a e a ingeria em um poleiro próximo; 3) colher em
vôo de ataque (Tyranidae e Turdidae): a ave voava de um poleiro, atacava a semente
com o bico e retornava no mesmo poleiro para a ingestão e 4) colher do chão (Turdidae e Columbidae): com o bico a ave pinçava a semente caída no chão (livre ou presa
ao cacho) e a ingeria. Das que se alimentavam pousadas, espécies de Emberezidae
(como Dacnis cayana e Tersina viridis) revelaram excepcional flexibilidade corporal
para atingir as sementes distantes situadas, ou muito abaixo ou acima do poleiro,
1
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e habilidade para destacar a semente de dentro do fruto, graças ao bico fino e encurvado. Estas mandibulavam a semente com o bico antes da ingestão o que não foi
observado nas demais aves que colhiam e ingeriam, imediatamente. Apesar de ser
uma espécie exótica, M. champaca apresentou elevado potencial ornitófilo para alimentação das aves do Cerrado e, poderia ser, fortemente, indicada nas arborizações
urbanas de parques e jardins.
Palavras-chave: comportamento alimentar. Michelia champaca. jardim botânico.
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VARIAÇÃO SAZONAL NA TAXA DE CAPTURA DE TYRANNIDAE (AVES:
PASSERIFORMES) EM UMA FLORESTA ESTACIONAL DECIDUAL, MANGA - MG
Tandara de Souza Gomes1,2
Karen Mirele Caldeira1
Edinéia Rodrigues Campanha Amaral1
Lemuel Olívio Leite1
Rodrigo Oliveira Pessoa1
As Florestas Estacionais Deciduais (FEDs) são caracterizadas por duas estações climáticas bem demarcadas, uma chuvosa seguida de longo período seco. Desse
modo, esse ambiente apresenta uma variação sazonal de recursos alimentares disponíveis para a fauna que pode influenciar o comportamento de deslocamento dos
organismos. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi verificar se há diferença na
taxa de captura de indivíduos da família Tyrannidae relacionada à disponibilidade
de recurso. O estudo foi realizado em uma FED no Parque Estadual da Mata Seca,
localizado em Manga, Minas Gerais, onde foram realizadas quatro coletas anuais
entre outubro de 2007 e junho de 2012 em períodos que correspondem ao início e
fim das estações seca e chuvosa (IS; FS; IC e FC, respectivamente). As aves foram
capturadas com redes de neblina totalizando um esforço amostral de 5.400 horas-redes. Para testar a hipótese, foi realizado um modelo linear generalizado de efeito
misto (GLMER), seguido por ANOVA, considerando p<0,05, no programa estatístico
R. Foi capturado um total de 680 indivíduos, pertencentes a 29espécies. Não houve
diferença significativa na taxa de captura entre os anos de coleta, mas houve diferença significativa entre as estações. As análises mostraram que não houve diferença
significativa na taxa de captura entre IS e IC. Este grupo (ISIC) foi significativamente diferente tanto de FC quanto de FS, que também foram diferentes entre si.
A taxa de captura aumentou de ISIC para FS e FC. A menor taxa de captura no IS
pode estar relacionada a uma redução na disponibilidade de recursos alimentares,
como por exemplo, artrópodes, o que, provavelmente, levou à migração de algumas
espécies para outras áreas. A espécie Myiopagis viridicata, por exemplo, apresenta
uma notável redução na taxa de captura no IS em relação às outras épocas de amostragem, indicando comportamento migratório. Isso pode estar relacionado ao consumo de frutos por essa espécie, sendo que este recurso tem uma importante redução
nesse período. Contrariamente, no IC há um aumento na abundância de recursos, o
que pode levar a uma redução nos deslocamentos das aves pela maior facilidade em
1
2
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encontrar alimento. No FS, observa-se um aumento na taxa de captura em relação à
ISIC, e isto ocorre possivelmente devido ao período reprodutivo da maioria das espécies tropicais se iniciar ao final da estação seca. Assim, os tiranídeos podem estar se
movendo mais à procura de parceiros para a reprodução. A maior taxa de captura no
FC pode estar relacionada a um aumento dos deslocamentos das aves para a busca
de recursos alimentares, que apresentam uma redução do IC para o FC. Concluímos,
portanto, que a taxa de captura de tiranídeos apresenta uma variação sazonal na
FED estudada que pode estar relacionada a mudanças na disponibilidade de recursos, a comportamentos migratórios de algumas espécies e à atividade reprodutiva.
Palavras-chave: FED, deslocamento, recurso alimentar.
Órgão financiadores: TROPI-DRY, FAPEMIG, CNPq e CAPES.
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A DIVERSIDADE DE AVES FRUGÍVORAS DE SUB-BOSQUE VARIA COM A ALTITUDE ?
UM ESTUDO DE CASO EM UMA ÁREA DE MATA ATLÂNTICA
Livia Dias Cavalcante de Souza1,3
Luciana Barçante1
Maria Alice dos Santos Alves2
Em florestas neotropicais, a diversidade de aves varia ao longo de gradientes
altitudinais, havendo diferentes padrões de distribuição observados em comunidades
de aves que podem diferir entre grupos tróficos. Neste contexto, nosso objetivo para
o presente estudo foi investigar a diversidade de aves frugívoras de sub-bosque em
cinco altitudes em uma área de Mata Atlântica. Realizamos o estudo na Reserva Ecológica de Guapiaçu (REGUA) contígua ao Parque Estadual dos Três Picos (PEPT),
no município de Cachoeiras de Macacu, Rio de Janeiro. Coletamos os dados em 24
excursões a campo, incluindo seis bimensais (jul./2010 a mai./2011) e 18 mensais
(jul./2011 a dez./2012), utilizando o método de captura-marcação-recaptura com redes
de neblina, expostas durante sete h/dia em 170, 370, 570, 770 e 1000 m de altitude.
O esforço amostral foi de 840 h-rede. Capturamos 443 indivíduos correspondentes a
28 espécies de aves, distribuídas em 11 famílias. A diversidade de aves variou com a
altitude (regressão linear, r2=0,81, p=0,04). A similaridade de espécies foi alta entre
altitudes 370 e 770 m (65%) e, 570 e 770 m (75%). A riqueza e a abundância de espécies não diferiram entre os períodos seco e chuvoso (riqueza-ANOVA, F=2,05, p=0,17;
abundância-ANOVA, F=2,22, p=0,15). Das 28 espécies, 10 foram categorizadas como
essencialmente frugívoras e as outras 18 como insetívoras-frugívoras. Registramos
Chiroxiphia caudata (tangará), Lanio melanops (tiê-de-topete), Leptopogon amaurocephalus (cabeçudo) e Mionectes rufiventris (abre-asa-de-cabeça-cinza) nas cinco altitudes, destacando-se o tangará e o tiê-de-topete com maiores abundâncias (118 e 96,
respectivamente). As espécies congêneres, M. rufiventris e M. oleagineus (abre-asa),
apresentaram amplitudes altitudinais distintas. Enquanto registramos o abre-asa-de-cabeça-cinza nas cinco altitudes, registramos o abre-asa apenas nas altitudes
baixas (170 e 370 m). Identificamos deslocamento altitudinal de cinco espécies (Attila rufus, C.caudata, M. rufiventris, L. melanops e Turdus albicollis). Os resultados
sugerem que a diversidade de aves frugívoras do sub-bosque estudado difere com a
altitude e há deslocamento altitudinal de algumas espécies. Isto provavelmente é decorrente de outros fatores variarem com a altitude como, por exemplo, a estrutura da
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vegetação e a disponibilidade de recursos que podem influenciar as comunidades de
frugívoros de sub-bosque como observado em outros estudos na Região Neotropical.
Palavras-chave: passeriformes. Reserva Ecológica de Guapiaçu. Parque Estadual
dos Três Picos. deslocamento altitudinal.
Órgãos financiadores: FAPERJ, CAPES, CNPq. Apoio: Reserva Ecológica de Guapiaçu (REGUA), UERJ.
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SOBREVIVÊNCIA DE FILHOTES DE ARARAS HIBRIDAS EM CAMPO GRANDE-MS
Edson Diniz Lino Pereira1
Larissa Tinoco Barbosa2
Kalyenny da Costa
Rabenhorst3
Neiva Maria Robaldo Guedes4
Hibridismo é um processo que ocorre naturalmente ou por indução do homem
em cativeiro, onde duas espécies de mesmo gênero se cruzam dando origem a um indivíduo com características das duas espécies, o que chamamos de indivíduo híbrido.
Os filhotes podendo ser férteis ou estéreis. O hibridismo leva à diminuição da diversidade genética afetando a fertilidade e fecundidade dos indivíduos tornando os filhotes e juvenis mais suscetíveis a doenças e mortalidade. Em Campo Grande ocorrem
duas espécies de araras: Ara ararauna (Arara-canindé) e Ara chloropterus (Arara-vermelha), que cruzaram e geraram filhotes híbridos. O objetivo deste trabalho é
relatar a sobrevivência de filhotes de araras híbridas. O trabalho foi realizado em
Campo Grande, Capital de Mato Grosso do Sul, localizada na região Centro-Oeste
do Brasil, no período de 2010 a 2012. Entre agosto e dezembro de 2010 um casal de
araras híbridas nidificou num tronco de palmeira buriti (Mauritia flexuosa), localizado às margens do Córrego Bandeiras, na região urbana da cidade. A abertura do
ninho estava a 11 metros de altura. No dia 20 de dezembro, um filhote híbrido caiu ao
realizar o primeiro voo. Após várias tentativas de devolução à cavidade, sem sucesso,
o filhote foi levado a uma residência com ampla área livre, a cerca de 800 metros
do ninho. Os pais acompanharam o deslocamento através da vocalização. O filhote
num gramado, sendo alimentado por seus pais, e à medida que ele se recuperava, o
casal o estimulava a treinar voo. Fazia voos curtos e baixos até atingir árvores mais
altas. Esse filhote voou 11 dias depois e não foi mais observado. Em 2012, no dia 13
de outubro, no Parque Linear Imbirussu, foi visualizado um casal de araras, sendo
um indivíduo híbrido e um indivíduo da espécie Ara ararauna (Arara-canindé), que
estavam ocupando um tronco de palmeira morta. Um filhote híbrido foi observado
com o casal, provavelmente da estação reprodutiva anterior,2011. Neste dia, havia
no ninho 4 ovos, que foram pesados e medidos. No monitoramento seguinte, um mês
depois, foi observado que os ovos haviam sido predados. No local, foi observada in-
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tensa disputa por ninho. Entretanto fica evidente é que a reprodução natural entre
indivíduos destas duas espécies, entre híbridos e, entre híbridos e a A. ararauna ou
Ara chloropterus está ocorrendo com sucesso em Campo Grande.
Palavras-chave: Hibridismo. reprodução. cruzamento.
Órgão financiadores: Instituto Arara Azul, Fundação Toyota do Brasil, e a Universidade Anhanguera Uniderp, Parrots
International, Bradesco Capitalização, T. Bracher entre outros.
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MORTALIDADE DE FILHOTE DE ARARA AZUL (Anodorhynchus hyacinthinus)
NO PANTANAL SUL, BRASIL
Daphne Delgado Nardi Assis1
Kefany Rodrigues de Andrade Ramalho2
Neiva Maria Robaldo Guedes3
A arara-azul (Anodorhynchus hyacinthinus) é o maior representante da família
dos psitacídeos com adultos medindo cerca de 1 metro e 1,3 kg de peso. Embora tenha
sido abundante no século passado, atualmente essa espécie encontra-se ameaçada
em toda sua área de ocorrência. No período de reprodução o par reprodutor escolhe
e defende o ninho permanecendo a maior parte do tempo na cavidade, na árvore ou
nas proximidades do ninho. Segundo Guedes (2009), as araras azuis possuem baixa
taxa de reprodução e um dos fatores que contribui para isso é a alta mortalidade dos
filhotes, principalmente nos primeiros dias de vida. A falta de cavidades naturais em
árvores é um fato confirmado por estudos de longo termo no Pantanal, o que afeta negativamente o sucesso de reprodutivo das araras azuis (Guedes 1993, 2009, 2012). O
objetivo do presente trabalho foi relatar a mortalidade de dois filhotes de arara-azul
com 35 e 40 dias, respectivamente, em um ninho natural no Pantanal Sul. A morte
dos filhotes foi constatada em novembro de 2012, no Pantanal de Miranda, Mato
Grosso do Sul durante o monitoramento de ninhos cadastrados pelo Projeto Arara
Azul. Para alcançar a cavidade do ninho foram utilizados equipamentos de escalada
e rapel, conforme descrito em Guedes e Seixas (2002). Em 16/11/2012, por ocasião do
monitoramento de rotina de um ninho, foi encontrado um filhote morto no ninho com
aproximadamente 35 dias, que apresentava fraturas aparentemente recentes na asa
direita e feridas na coxa esquerda. Um outro filhote do mesmo ninho com aproximadamente 40 dias ainda estava vivo, mas em condições críticas, com ferimentos nas
narinas, olho e lado direito da pele nua em torno da base da mandíbula. Apresentava
dificuldade para respirar e papo estufado com presença de ar. Foram realizados sete
monitoramentos nesse ninho, de 16 a 19/11/12, para limpeza das feridas com soro
fisiológico. O filhote recebeu alimentação suplementar com papa de coco. Os pais estavam presente durante esse período e emitiram vocalizações de defesa. Na manhã
de 18/11/2013 dois indivíduos (aparentemente membros de um outro par reprodutor)
de arara-azul foram avistados próximo ao ninho em questão e houve comportamento agonístico entre eles e o par reprodutor do ninho observado. No último dia de
monitoramento pela manhã, o filhote ferido veio a óbito. Hematomas e marcas nos

1
2
3

Biologa do Projeto Arara Azul-Instituto Arara Azul. E-mail: daphnenardi@gmail.com
Bolsista do Instituto Arara Azul
Profª Dra. MDR Universidade Anhanguera Uniderp e Presidente do Instituto Arara Azul

426

XX CONGRESSO BRASILEIRO DE ORNITOLOGIA
Universidade de Passo Fundo x 04 a 07 de novembro de 2013

dois filhotes indicam que a morte pode ter sido causada por membros de outro par
reprodutor de arara azul, possivelmente em disputa pelo ninho. Os filhotes foram
congelados para necropsia. Armadilhas fotográficas deverão ser colocadas próximas
a ninhos para investigar a hipótese de disputa pelo ninho por parte de outros pares
reprodutores dessa espécie, assim como a mortalidade de ninhegos ser realizada por
membros desses pares.
Palavras-chave: reprodução. briga. disputa por ninho. Psittacidae.
Órgão financiadores: Instituto Arara Azul, Fundação Toyota do Brasil, e a Universidade Anhanguera Uniderp,
Bradesco Capitalização, Parrots International, T. Bracher entre outros.
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NINHO ARTIFICIAL PARA SALVAR FILHOTE DE ARARA-CANINDÉ (Ara ararauna)
EM NINHO INUNDADO
Kalyenny da Costa Rabenhorst1
Edson Lino Diniz Pereira2
Larissa Tinoco Barbosa3
Neiva Maria Robaldo Guedes4
A Arara-Canindé (Ara ararauna) é uma das populares da família Psittacidae.
Sua nidificação se da em troncos de palmeiras mortas. O objetivo desse trabalho foi
relatar a mudança para ninho artificial e salvamento de um filhote de Arara-canindé
com idade de 45 dias que foi encontrado vivo no meio de seus dois irmãos mortos e
em estado de decomposição no tronco de uma palmeira morta, na cidade de Campo
Grande-MS. No período de julho a dezembro de 2012 a equipe do Projeto Aves Urbanas - Araras na cidade fez o monitoramento de 30 ninhos de araras canindé. Foram
realizados estudos sobre a biologia reprodutiva e comportamento dos indivíduos. Foi
feita a biometria e registro fotográfico dos filhotes, semanalmente. O ninho cadastrado como ninho Nº 02, localizado numa palmeira morta da espécie bocaiúva (Acrocomia aculeata), medindo 6,37 m de altura, apresentou no dia 13/08/12 a primeira
postura com 02 ovos e no dia 18/08 a postura de mais 02 ovos. No dia 08/09 o ninho
foi encontrado com 02 filhotes com idades de 3 a 5 dias, um filhote recém-nascido e 01
ovo. Dia 15/09 estava com 4 filhotes. Dia 22/09 o filhote mais novo havia desaparecido.
Os outros 3 filhotes foram acompanhados semanalmente. Recebiam boa alimentação
e cuidados dos pais. Porém, durante a semana do último monitoramento, dia 13/10
e o monitoramento seguinte, dia 20/08, caiu uma forte chuva na cidade que inundou o ninho. Assim no monitoramento do dia 20 o casal estava ausente. Havia forte
cheiro de decomposição e presença de moscas no local. Dois filhotes haviam morrido
se desmancharam na água que ficou contida dentro do ninho. A cama ficou coberta
por uma camada de gordura formada pela decomposição dos filhotes. O filhote que
sobreviveu se encontrava com corpo coberto com uma grossa camada de gordura.
Ele estava com papo vazio, pele ressecada e apresentava inúmeras crostas na parte
abdominal, formada por bactérias. Ele foi retirado do ninho. Estava abatido, olhos
fechados e vocalização baixa. Recebeu banho com água morna e foi limpo com pano
umedecido. Depois foi seco e aquecido. Durante o procedimento os pais chegaram
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e não saíram mais. Ficaram vocalizando fortemente. O filhote limpo, seco, limpo
e reagindo melhor foi colocado num ninho artificial instalado no próprio tronco da
palmeira morta. Nos monitoramentos seguintes ele continuou bem e se desenvolveu
normalmente. Ele voou no dia 06/12. Este trabalho relata a importância do monitoramento constante em projetos de conservação, bem como a instalação de ninhos
artificiais como medida de manejo e experiência da equipe para salvamento de filhotes de aves em situações de emergência, auxiliando não só na pesquisa de biologia
reprodutiva, mas no aumento da sobrevivência dos filhotes.
Palavras-chave: reprodução. Psittacidae. manejo. biologia.
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DIETA DE AVES EM UMA ÁREA DE MATA ATLÂNTICA NO SUDESTE DO BRASIL
Daniele Janina Moreno1,3
César Augusto Medolago1
Augusto João Piratelli2
O estudo da composição alimentar das aves fornece subsídios para o entendimento em níveis comportamentais, ecológicos e evolutivos, além de serem fundamentais nas estratégias para planos de manejo e conservação. Este trabalho teve
como objetivo caracterizar guildas tróficas das aves florestais de uma região de Mata
Atlântica no sudeste do Brasil. O estudo foi conduzido no Parque Estadual Carlos
Botelho/SP (24º06’55’’, 24º14’41’’ S, 047º47’18’’ e 048º07’17’’W), onde as aves foram
capturadas com redes ornitológicas (3m x 12m) de junho/2012 a maio/2013, totalizando cerca de 4600 horas-rede. Estas foram mantidas por aproximadamente 15
minutos em sacos de pano forrados com papel absorvente para a coleta de fezes e/
ou regurgitos. Calculou-se o coeficiente de correlação de Spearman para verificar a
correlação entre a percentagem de insetos e frutos nas fezes com a pluviosidade e
temperatura média mensal. No total, 192 amostras de 35 espécies foram coletadas,
o que permitiu a caracterização de seis guildas tróficas (insetívoras, onívoras, frugívoras, insetívora-frugívoras, insetívora-carnívoras, insetívora-granívoras). Espécies
de aves caracterizadas como insetívoras foram as mais representativas (n=21; 60%),
seguidas das insetívoras-frugívoras (n=7; 20%) e frugívoras (n=3; 8,6%). As espécies com maior número de amostras foram Turdus albicollis (n=30), Lanio melanops
(n=19) e Xiphorhynchus fuscus (n=13), correspondendo juntas, a 32,1% das amostras. Apesar de ter a alimentação variada, T. albicollis mostrou maior proporção de
frutos nas amostras, ao contrário de L. melanops que, por seguir bandos mistos que
se alimentam de insetos, teve tal item predominante, mas usando os frutos como
complemento. Xiphorhynchus fuscus teve 100% da suas amostras com presença de
invertebrados, caracterizando uma especialização em sua dieta. A variação nas médias de pluviosidade (rs=-0,37; p=0,23) e a temperatura (rs=0,15; p=0,85) não induziu alterações no consumo de frutos para as espécies amostradas. Do mesmo modo, o
consumo de insetos se mostrouindependente da variação térmica (rs=-0,26; p=0,42) e
pluviométrica (rs=21,26; p=0,50). Pelos resultados, observa-se que a análise do material fecal se mostra uma ferramenta importante e factível no estudo da dieta em
comunidade de aves, já que vários itens alimentares puderam ser identificados nas
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coletas. Além disso, o estudo sugere que a preferência alimentar não foi influenciada
pela sazonalidade, mas poderia estar correlacionada com outros fatores ambientais
aqui não analisados.
Palavras-chave: Mata Atlântica. sazonalidade. guilda alimentar.
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LEVANTAMENTO PRELIMINAR DA AVIFAUNA DA UNISC, UNIVERSIDADE DE
SANTA CRUZ DO SUL, RS, BRASIL
Adriana Düpont1
Alexsandro Mohr2
A fragmentação dos habitats e a destruição dos mesmos são as maiores ameaças a avifauna. A ocorrência de determinadas espécies de aves em algum ambiente
pode indicar o nível de perturbação ou também a qualidade deste. Áreas com ambientes de mata e áreas abertas podem contribuir para a manutenção das aves em
ambientes urbanos, atuando como locais de abrigo para as aves. Parques, áreas verdes, campus universitários podem atuar como “ilhas” e corredores de grande importância para as aves, porém não são suficientes para propiciar os recursos necessários
para a manutenção do ciclo biológico de todas as espécies. Além disso, a urbanização
pode levar a uma homogeneização na comunidade de aves presentes nestas áreas. O
presente estudo teve por objetivo realizar um levantamento qualitativo das espécies
de aves que ocorrem no Campus Universitário da UNISC, zona urbana do município
de Santa Cruz do Sul, região Central do Rio Grande do Sul, Brasil. A área total do
campus, compreende 414.667,14 m2 e 52.362,90 m2 de área construída. O inventário
de campo foi realizado entre janeiro a junho de 2013, em 5 dias de amostragens,
onde foram percorridos 6 transecções visando abranger diferentes habitats do campus universitário. Cada transecto foi percorrido 4 vezes, englobando área de remanescente florestal (3) e área aberta (3), totalizando o esforço amostral de 13h:05min.
As amostragens foram realizadas no período matutino e vespertino, onde as aves
foram identificadas através da vocalização e/ou observação direta. Sempre que possível, documentou-se a ocorrência das espécies através de fotografias e gravações das
vocalizações. Até o momento foram identificadas 93 espécies de aves, pertencentes a
38 famílias. Os estudos continuarão ocorrendo até que se complete um ano de amostragem. Os dados preliminares indicam que apesar da ocorrência de espécies predominantemente generalistas, a área de estudo em questão serve como área de abrigo
e alimentação para as mesmas.
Palavras chaves: remanescentes florestais. área urbana. campus universitário.
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PADRÕES DE MUDA DE PENAS E REPRODUÇÃO EM AVES FLORESTAIS NO PARQUE
ESTADUAL CARLOS BOTELHO, ESTADO DE SÃO PAULO
Cesar Augusto Medolago1,3
Daniele Janina Moreno1
Augusto João Piratelli1,2

Muda de penas e reprodução estão entre os eventos mais importantes dentro do ciclo de vida das aves. Devido aos altos custos energéticos envolvidos, há de
se esperar uma baixa sobreposição temporal entre eles. Entretanto, nos trópicos,
a maior oferta de recursos durante o ano poderia levar as aves a prolongar esses
ciclos, fazendo com que a sobreposição fosse maior. Esse estudo tem por objetivos
descrever os padrões temporais de muda de penas e reprodução, avaliando a sobreposição temporal entre os eventos em uma área da Mata Atlântica do sudeste do
Brasil. Para isso determinaram-se cinco áreas no Parque Estadual Carlos Botelho,
estado de São Paulo (24º 06’ 55’’, 24º 14’ 41’’ S, 47º 47’ 18’’ e 48º 07’ 17’’W), que foram
amostradas de junho de 2012 a maio de 2013. Cada área foi amostrada uma vez por
mês, durante todo o período diurno, utilizando-se linhas de dez redes ornitológicas
(3x12m, malha 36mm). Foram utilizadas anilhas metálicas padrão CEMAVE para
marcar os indivíduos. Também foi verificada a presença de placa de incubação, muda
de penas e maturidade sexual. A sobreposição entre os eventos foi avaliada pelo teste
Qui-quadrado de associação, levando-se em conta os indivíduos sem os eventos, os
que apresentavam um deles e os dois simultaneamente. Calculou-se o coeficiente de
Spearman para verificar a correlação entre muda de penas, placa de incubação, a
pluviosidade e a média da temperatura mensal. O programa Bioestat 5.0 foi empregado para realizar os testes, com 95% de confiança. Com um total de 167400 horas
x m², foram realizadas 700 capturas, das quais 130 recapturas; todas as espécies
capturadas foram consideradas residentes. O período de muda de penas de voo concentrou se de novembro a abril, apresentando seu auge em fevereiro. A incubação
teve início em agosto, sendo que a maior porcentagem de indivíduos apresentando
placa de incubação se deu nos meses de novembro e dezembro, declinando a partir de
fevereiro, quando a porcentagem de indivíduos jovens começou a aumentar. Apenas
o período de muda de penas apresentou correlação significativa com a pluviosidade
(rs=0,5972, p=0,0403) e temperatura (rs= 0,6345; p= 0,0266). O período de incubação iniciou-se no final da estação seca, atingindo seu ápice em novembro. Assim, a
1
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saída dos jovens dos ninhos coincidiria com o início da estação mais quente, quando
a oferta de recursos alimentares seria maior, o que suportaria os novos indivíduos
na comunidade, bem como a realização da muda de penas. A sobreposição entre os
eventos encontrada nesse estudo foi de 7% (χ²=0.0393; p=0.9760), o que corrobora a
tendência em evitar a sobreposição desses ciclos, mesmo em regiões tropicais, como é
o caso da Mata Atlântica, devido aos altos custos energéticos envolvidos.
Palavras-chave: biologia reprodutiva. eventos sazonais. Mata Atlântica.

434

XX CONGRESSO BRASILEIRO DE ORNITOLOGIA
Universidade de Passo Fundo x 04 a 07 de novembro de 2013

REGISTRO DE LEUCISMO EM GUARACAVA-DE-BARRIGA-AMARELA (Elaenia
flavogaster) (Tyrannidae, Elaeniinae)
Daniele Janina Moreno1
Em aves, o leucismo é uma condição aberrante na coloração normal do animal
em que há ausência total ou parcial de pigmentação na plumagem, além da possibilidade de ocorrer em outras partes do corpo (e.g. tarso, bico, olhos). Diversos fatores
podem ser atribuídos à causa do leucismo, como mutações, deficiência nutricional,
hibridação entre outros. Essa condição pode ocorrer tanto em animais cativos quanto silvestres. O presente trabalho tem como objetivo o registro de um indivíduo de
Elaenia flavogaster com plumagem aberrante. Elaenia flavogaster ocorre do México
à Bolívia e Argentina, além de todas as regiões do Brasil. A espécie costuma habitar capoeiras, campos com árvores e quintais, tendo importante papel na dispersão
de vegetação secundária. Dentro do gênero Elaenia, a espécie em questão é a mais
numerosa em ambientes urbanos. No dia 08 de setembro de 2011, em uma praça
urbana (23º12’30” S e 47º31’17” O) do município de Porto Feliz - SP, foi observado um
indivíduo de E. flavogaster com a plumagem totalmente branca e a coloração do bico
e pernas também alteradas, apresentando-se em tons alaranjados. A ave, cuja identificação foi confirmada por meio da vocalização, estava com outros indivíduos da
mesma espécie, alimentando-se dos frutos de amora (Morus nigra, Moraceae). Seu
comportamento não se diferenciava em relação ao das outras que estavam próximas.
Depois desta data, o indivíduo foi visualizado algumas vezes apenas por moradores
locais. Informações sobre os casos de aberrações na coloração podem ser úteis em
estudos populacionais sob o ponto de vista genético, ecológico e/ou comportamental.
Além do mais, essa aberração na coloração pode deixar o indivíduo mais exposto a
conflitos ou predação, diminuindo a expectativa de vida do animal.
Palavras-chave: leucismo. coloração. Tyrannidae.
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AVES RECEBIDAS NO CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES DA PARAÍBA
Cristine da Silveira Figueiredo Prates1,2
Ingrid Maria Denóbile Torres1,2
O Brasil possui uma riqueza de 1825 espécies de aves, das quais cerca de 13%
são endêmicas. Porém, o número de espécies ameaçadas vem aumentando e um dos
principais fatores responsáveis é o tráfico de animais silvestres. Atualmente, este
tráfico movimenta de 10 a 20 bilhões de dólares por ano, sendo considerado o terceiro tipo de comércio ilegal mais rentável do mundo, logo após o tráfico de drogas
e de armas de fogo. Este trabalho teve como objetivo analisar os dados da avifauna
recebida no ano de 2012, pelo Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS)
do IBAMA no Estado da Paraíba, localizado na Floresta Nacional da Restinga de
Cabedelo, a única unidade do Estado que recebe animais oriundos de apreensão, entregas voluntárias e solicitação de resgate. Foram recebidas 4.152 aves pelo CETAS/
PB, abrangendo 120 espécies de 32 famílias, das quais 25,7% foram a óbito. No total
de 3.375 indivíduos foram provenientes de apreensão, 340 de entregas voluntárias,
190 de solicitação de resgate e 247 não tiveram o tipo de entrada informado. A família Emberizidae teve maior ocorrência, representando 58,4% do recebido. Seguido
pelas famílias Cardinalidae com 9,1%, Psittacidae com 5,6%, Thraupidae com 4,5%
e Anatidae com 3,5%. A espécie com mais entrada foi a Sporophila nigricollis (464
indivíduos), seguida por Paroaria dominicana (444 indivíduos), Sporophila albogularis (442 indivíduos), Cyanoloxia brissonii (375 indivíduos) e Sicalis flaveola (314
indivíduos), totalizando 55,8% das aves recebidas. Não foramrecebidas espécies endêmicas do Centro de Endemismo Pernambuco. Entretanto, houve registro de três
espécies endêmicas da Caatinga: Aratinga cactorum (73 indivíduos), Paroaria dominicana (444 indivíduos) e Sporophila albogulares (442 indivíduos). A destinação dos
indivíduos ocorreu da seguinte forma: 1 indivíduo de Amazona aestiva foi devolvido
por decisão judicial, 53 depositados em zoológicos e criadouros, 2.129 foram soltos
na natureza. Não foi informada a destinação de 898 indivíduos e 5 foram recebidos mortos. De acordo com a apuração dos resultados, observou-se que a maioria
das espécies recebidas foram aves canoras, provavelmente por estas despertarem
maior simpatia e interesse da população, estando entre os pássaros mais procurados
pelo comércio clandestino de aves silvestres na Paraíba e também em todo Brasil.
Resultados semelhantes foram encontrados em levantamentos de outros Estados
brasileiros (Ceará, Pernambuco, Piauí, Goiás, Brasília, São Paulo, Santa Catarina).
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A ausência nos registros de entrada do CETAS/PB do pintor-verdadeiro Tangara fastuosa, espécie endêmica do Centro de Endemismo Pernambuco, ameaçada e comumente traficada, pode ser resultado da sua atual raridade no Estado. Os psitacídeos
estão em terceiro lugar das famílias com mais recebimentos devido ao vínculo social
que estes desenvolvem com as pessoas. Estudos sobre estrutura e dinâmica populacional, principalmente das espécies com mais recebimentos, são essenciais para que
se saiba a real condição das populações dessas espécies na natureza.
Palavras-chave: tráfico ilegal. resgates. apreensão.
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AVES DE RAPINA EM PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE – MS
Valquíria Cabral Araújo Benites1
Ariane da Silva Chamorro2
Maria Luciana Zequim Colado3
Suelen Sandim de Carvalho4
Wellyngton Espindola Ayala5
O município de Campo Grande, capital do Estado de Mato Grosso do Sul, está
situado entre o paralelo 20º 26’47” (latitude Sul) e o meridiano 54º38’47” (longitude Oeste), nas proximidades das bacias dos rios Paraná e Paraguai, sendo cortado
apenas por córregos, ribeirões e rios de pequeno porte. Pela sua posição geográfica,
está localizada em área de Cerrado. É considerada uma das mais arborizadas do
país, com um total de 153.122 árvores nas vias urbanas, segundo levantamento feito
pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur).
São 74 metros quadrados de área verde por habitante. O objetivo deste trabalho foi
identificar as aves de rapinas de Campo Grande para conhecimento das espécies que
habitam e/ou utilizam as áreas urbanas visando estabelecer o uso da observação de
aves como medida educativa promovendo a conservação da diversidade de aves e do
meio ambiente no qual elas habitam. Foram feitas observações aleatória nos horários de 6 h às 21 h entre os meses de setembro de 2012 a maio de 2013 através de registros visuais, acústicos e fotográficos, totalizando 310 h de esforço amostral. Foram
registradas 11 espécies distribuídas em 4 famílias. Foram registradas 4 As espécies
da família Accipitridae sendo Ictinia plumbea e Rupornis magnirostris as espécies
mais abundantes. Na família Falconidae também foram registradas 4 espécies sendo
Caracara plancus e Milvago chimachima as mais abundantes. Para a família Stringides foram registradas duas espécies: Athene cunicularia e Glaucidium brasilianum e para a família Cathartidae foi registrada apenas Coragyps atratus. Espécies
como Athene cunicularia e Caracara plancus se mostram bem adaptadas ao meio
urbano. Foram coletados dados alimentares e reprodutivos de algumas espécies. As
aves de rapina sofrem péssimas consequências decorrentes da falta de informação.
Divulgação do conhecimento sobre este grupo de ser amplificada visando à preservação e conservação das espécies.
Palavras chave: Aves-de-rapina. educação ambiental. áreas verdes urbanas.
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LEVANTAMENTO PRELIMINAR DA AVIFAUNA DA RESERVA PARTICULAR RONCO DO
BUGIO, VENÂNCIO AIRES, RS, BRASIL
Jonas John1
Adriana Düpont2
O objetivo do presente estudo foi realizar o levantamento qualitativo das espécies de aves ocorrentes na Reserva Particular do Patrimônio Natural Ronco do Bugio,
município de Venâncio Aires, região Central do Rio Grande do Sul, Brasil. A reserva
compreende uma área de 23,06 hectares, sendo a floresta estacional decidual a mata
predominante. O inventário de campo foi executado entre setembro de 2012 a junho
de 2013 abrangendo diferentes habitats, totalizando o esforço amostral a campo de
61 horas diurnas e 4 horas noturnas. As amostragens foram eminentemente qualitativas. As espécies foram identificadas pela morfologia externa, com uso de binóculo
8 x 40 mm e através do reconhecimento de suas vocalizações. Sempre que possível,
documentou-se a ocorrência das espécies através de fotografias e gravações de vocalizações. Os resultados indicaram a ocorrência de 95 espécies de aves, distribuídas
em 38 famílias. Ressalta-se o número de espécies de aves para a família Tyrannidae
como a melhor representada (16,1%). Destaca-se o registo de Piculus aurulentus espécie que se encontra classificada como “quase ameaçada” em nível mundial, além
de seis espécies endêmicas para a mata Atlântica (Picumnus temminckii, Veniliornis
spilogaster, Conopophaga lineata, Synallaxis ruficapilla, Tachyphonus coronatus e
Piculus aurulentus). O levantamento será realizado até setembro de 2013 visando
agregar novas espécies. Os registros preliminares demonstraram uma rica avifauna
para a reserva, contudo, além da criação de unidades de conservação é importante
que seja garantida a conservação de remanescentes em áreas particulares, através
do cumprimento da legislação ambiental no que diz respeito a áreas de reserva legal
e Áreas de Preservação Permanente.
Palavras-chave: Piculus aurulentus. Mata Atlântica. endêmicas.
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HÁ MUDANÇA NA RIQUEZA DE ESPÉCIES DE AVES DISPERSORA DE SEMENTES EM
UMA ÁREA DE PASTAGEM DURANTE QUATRO ANOS DE REGENERAÇÃO ?
Paulo Ricardo Siqueira1,2
Karen Mirele Caldeira1
Stéphanie Queiroz Roque1
Lemuel Olívio Leite1
A regeneração de áreas perturbadas, como as pastagens, envolve mudanças na
estrutura do ambiente que podem provocar alterações em aspectos da diversidade
das comunidades animais ao longo dos anos, como a riqueza de espécies. Com relação
às espécies animais que auxiliam na regeneração como, por exemplo, aves dispersoras de sementes, é esperado um aumento na riqueza de espécies com o avanço desse
processo. Isso ocorre devido ao desenvolvimento estrutural do ambiente, que pode
levar a um aumento na disponibilidade de poleiros a serem utilizados pelas aves.
Desse modo, mais espécies podem realizar a dispersão de sementes para áreas degradadas, auxiliando no processo de regeneração natural. Nesse sentido, o objetivo
deste trabalho foi verificar se ocorre um aumento na riqueza de espécies consumidoras de sementes em uma área de pastagem ao longo de quatro anos (P1; P2; P3; P4)
de regeneração. O estudo foi realizado no Parque Estadual da Mata Seca (PEMS),
localizado no município de Manga, norte de Minas Gerais (14°97’02”S- 43°97’02”W
e 14°53’08”S- 44°00’05”W). A área de pastagem estudada foi abandonada desde o
ano 2008 e a vegetação inicial era composta, visivelmente, apenas por espécies de
gramíneas. As aves foram capturadas com redes de neblina entre outubro de 2008 e
junho de 2012, sendo quatro coletas anuais em períodos que correspondem ao início
e fim da estação seca (junho e outubro, respectivamente) e início e fim da estação
chuvosa (dezembro e abril, respectivamente) e o esforço amostral total foi de 4.320
horas-rede. A variação na riqueza de espécies dispersoras de sementes entre os anos
foi verificada através de modelos lineares generalizados (GLMs) executados no programa estatístico R. Os resultados mostraram que não houve diferença significativa
na riqueza de espécies dispersoras de sementes entre os três primeiros anos de regeneração natural da área de pastagem. Este grupo (P1P2P3) foi significativamente
diferente do quarto ano (P4), sendo P < 0.05. A riqueza média foi menor no grupo
P1P2P3 e maior em P4. O ano que apresentou a menor riqueza foi o primeiro ano de
regeneração, com apenas uma espécie. Por outro lado, o quarto ano apresentou uma
maior riqueza, nove espécies. O aumento na riqueza de espécies dispersoras de
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sementes na pastagem estudada pode estar relacionado a um provável aumento na
complexidade estrutural dessa área ao longo dos quatro anos de regeneração natural.
Diante disso, um avanço na estrutura da vegetação durante o período de amostragem pode ter levado a um aumento no número de poleiros permitindo a chegada de
novas espécies. Concluímos, portanto, que há um aumento no número de espécies de
aves dispersoras de sementes ao longo do tempo na área de pastagem em regeneração natural no PEMS.
Palavras-chave: pastagem. dispersão. regeneração.
Órgão financiadores: TROPI-DRY, FAPEMIG, CNPq e CAPES.
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DADOS DE CAPTURA PARA Chiroxiphia caudata NA ESTAÇÃO DE PESQUISA,
TREINAMENTO, E EDUCAÇÃO AMBIENTAL – MATA DO PARAÍSO – VIÇOSA,
MINAS GERAIS
José Eduardo Garcia Campos1,2
Gilda Ribeiro de Alvarenga1
Letícia Maria Silva Uzai1
Ana Laura Campos de Carvalho1
Rômulo Ribon1
O Chiroxiphia caudata (Pipridae) conhecido popularmente como tangará, ocorre na Floresta Atlântica no sul da Bahia, sudeste e sul do Brasil, no Paraguai e
sudeste da Argentina. Vive e forrageia no estrado médio da mata. É essencialmente frugívoro complementando sua alimentação com pequenos artrópodes. O macho
apresenta plumagem azul na maior parte do corpo, exceto na cabeça e no seu topete, com vermelho e preto respectivamente, enquanto a fêmea é totalmente verde,
semelhante às demais fêmeas da família. O macho jovem apresenta a plumagem
de mesma cor da fêmea até o primeiro ano de vida, alcançando a plumagem adulta
somente no terceiro ano de vida. Esse trabalho foi realizado na Estação de Pesquisa,
Treinamento, e Educação Ambiental – Mata do Paraíso, no município de Viçosa, Minas Gerais e teve como objetivo avaliar dados de captura de C. caudata. As capturas
foram feitas utilizando-se rede-de-neblina e ocorreram entre fevereiro e novembro
de 2010 e entre março e dezembro de 2012, contabilizando 49 saídas de campo. Os
indivíduos capturados foram anilhados com anéis metálicos cedidos pelo CEMAVE/
ICMbio, pesados e com auxílio de um paquímetro mediu-se asa, cauda, cúlmen e tarso. O sexo foi inferido a partir da coloração da plumagem. Foram capturados 50 indivíduos, sendo 27 machos, cinco fêmeas e 18 aves com sexo indefinido. O peso médio
dos machos foi 24,55 g e as médias das medidas morfométricas foram: asa 70,51 mm;
cauda 57,19 mm; cúlmen 10,82 mm; tarso 24,12 mm. Já para fêmeas, o peso médio
foi de 22,88 g e as médias das medidas morfométricas foram: asa 71,00 mm; cauda
49,00 mm; cúlmen 10,58 mm; tarso 24,37 mm. O peso médio de indivíduos com sexo
indefinido foi 22,33 g as médias das medidas morfométricas foram: asa 65,65 mm;
cauda 49,86 mm; cúlmen 10,77 mm; tarso 21,17 mm. Os machos apresentaram caudas um pouco mais longas e maior massa corporal que fêmeas e indivíduos com sexo
indefinidos. Machos representaram 54% (n = 27) do total de indivíduos capturados
e essa proporção pode ter relação com duas características da espécie. A primeira se
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deve ao fato de que há desequilíbrio no número demachos e fêmeas, ocorrendo desvio
para maior número de machos nessa espécie. A segunda é que machos de C. caudata são territoriais e sedentários, vivendo em um sistema hierárquico de grupos.
Os meses com maior captura foram julho (15 indivíduos) e agosto (16 indivíduos),
representando 62% das capturas. A concentração de capturas em julho e agosto pode
estar relacionada ao fato de que nos meses frios a espécie utiliza o sub-bosque para
forrageio e repouso, enquanto que no período reprodutivo, machos dividem o tempo
nos estratos alto e baixo da floresta vocalizando e cantando para fêmeas.
Palavras-chave: tangará-dançarino. morfometria. rede-de-neblina.
Órgãos financiadores: Fundação de Amparo Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG)
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PADRÕES DE USO DO ESPAÇO DO URUBU-DE-CABEÇA-PRETA (Coragyps atratus,
CATHARTIDAE) NO CAMPUS DA UNICAMP
Marcelo Rodrigues Vilarta1
Wesley Rodrigues Silva1
Os urubus (Cathartiformes: Cathartidae) são aves de rapina de grande porte,
com inúmeras adaptações anatômicas e fisiológicas a seus hábitos de vida e alimentação. No ambiente urbano, algumas espécies da família, como o urubu-de-cabeça-preta, tem se tornado cada vez mais abundantes, demandando ações de manejo, as
quais dependem de conhecimentos prévios sobre a distribuição da espécie. Assim,
esse estudo tem como objetivo identificar padrões de utilização do espaço no campus
da UNICAMP pelo urubu-de-cabeça-preta ao longo de um ano. A partir de fevereiro
de 2013 foram registradas semanalmente a ocorrência sistematizada das aves em
toda extensão do campus, utilizando o método de amostragem por ponto fixo. São 54
pontos e 12 minutos de observação em cada um, totalizando 500 horas de observação.
Os registros se baseiam no estado comportamental em que os urubus se encontram
(pousado, voando linearmente, voando em térmica) e no tipo de substrato ocupado
(edificações, árvores, gramado, calçadas e ruas), correlacionando as atividades das
aves às condições atmosféricas durante as amostragens. Também está em curso uma
análise espacial, na qual elementos do campus são quantificados numa escala de paisagem, e os substratos ocupados pelas aves são analisados quanto às suas características físicas, procurando-se determinar possíveis preferências de poleiro. Resultados preliminares apontam que as aves apresentam maior atividade diária de vôo no
campus entre o fim da manhã e início da tarde, possivelmente aproveitando o período
de maior convecção atmosférica pelo aquecimento do solo. O número de registros
diminuiu progressivamente entre fevereiro e maio, possivelmente como resultado da
diminuição da temperatura diária média e da duração do fotoperíodo. Os substratos
mais ocupados pelos urubus até agora foram edifícios (49%) e torres (32%), seguidos
por árvores (18%) de um total de 155 registros, indicando uma forte tendência ao uso
de elementos urbanos na área do campus. O aumento das queixas dirigidas a esta espécie nos últimos anos, bem como a sua aparente adaptação aos elementos urbanos,
reforçam a necessidade de um conhecimento maior sobre os padrões de uso do espaço
do urubu-de-cabeça-preta, como subsídio a ações de manejo no campus da Unicamp.
Palavras-chave: Coragyps atratus. uso do espaço. campus da Unicamp.
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ESTRUTURTA TRÓFICA E SENSIBILIDADE DE AVES DA SERRA DO OURO, ESTAÇÃO
ECOLÓGICA DE MURICI, AL
Jackson Fortaleza de Lima1
Marcio Amorim Efe1,2

A Floresta Atlântica é o segundo bioma brasileiro em riqueza de aves, possui
1020 espécies residentes. No entanto esta floresta está severamente fragmentada
em pequenas áreas causando a perda de várias espécies genuinamente florestais
de dieta mais especializada e a substituição por espécies mais generalistas e menos
sensíveis à fragmentação. Nesse sentido o estudo teve como objetivo caracterizar a
dieta e a sensibilidade de aves de sub-bosque em uma área de Mata Atlântica de
Alagoas. A Serra do Ouro é um fragmento da Estação Ecológica de Murici e tem sua
topografia acidentada com grande parte de seu terreno ondulado a fortemente ondulado com variações de altitudes de 200 a 600 m. As amostragens ocorreram entre
Setembro de 2010 e Março de 2012. As capturas foram realizadas utilizando sete
redes de neblina (12m x 2,5m) entre 06:00 e 16:00 horas em dois dias consecutivos
totalizando 20 horas de captura por expedição. Para caracterizar a estrutura trófica as aves foram classificadas como Frugívoros, quando a base da alimentação são
frutos, podendo também, alimentar-se de artrópodes; Granívoros, quando se alimentam preferencialmente de grãos; Insetívoros, quando a alimentação é basicamente
de artrópodes, podendo em alguns casos ingerir frutos; Nectarívoros, quando a base
da alimentação é o néctar das flores, ainda que incluam também uma grande quantidade de artrópodes quanto à sensibilidade, as espécies foram classificadas em três
categorias de sensibilidade;alta sensibilidade, média sensibilidade e baixa sensibilidade. Sendo assim nosso estudo mostra que a maioria (62%) das espécies capturadas
são insetívoros, inclusive alguns de dietas especializadas como Pyriglena leuconota,
Conopophaga melanops, Dendroclincla fuliginosa e Xiphorhynchus atlanticus. Em
seguida os frugívoros de pequeno porte apareceram em 24% das amostragens. Além
disso, a Serra do Ouro apresentou uma porcentagem maior de espécies de alta e
média sensibilidade com 34% e 41% respectivamente do que espécies de baixa sensibilidade. De fato, resultados semelhantes na estruturação alimentar também foram
encontrados em outros estudos na região. No entanto a presença de insetívoros demonstra a importância da área de estudo uma vez que este é o grupo mais sensível à
fragmentação florestal uma vez que insetívoros de sub-bosque podem ser localmente
1
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extintos devido à redução da área florestal ou descaracterizaçã da cobertura vegetal.
Em relação aos frugívoros, todos de pequeno porte e têm dieta baseada em frutos e
complementada por artrópodes. Igualmente importante, a presença de espécies de
alta e média sensibilidade indica que a área apresenta capacidade para suportar e/
ou apoiar espécies exigentes.
Palavras-chave: Guilda trófica. Fragmentação. Alagoas.
Órgãos financiadores: Fundação O BOTICÁRIO de Proteção à Natureza, CNPq.

446

XX CONGRESSO BRASILEIRO DE ORNITOLOGIA
Universidade de Passo Fundo x 04 a 07 de novembro de 2013

CONEXÃO ENTRE AMBIENTES LÍMNICOS E MARINHOS MEDIADO POR AVES
AQUÁTICAS E POTENCIAL DE INTERAÇÃO COM PARQUES EÓLICOS
Fernando Azevedo Faria1,2
Augusto Silva-Costa1
Leandro Bugoni1
Sabe-se que diversos organismos desempenham importante papel no fluxo de
matéria e nutrientes do ambiente marinho para a água doce (ex. peixes anádromos). No entanto o papel das aves nesse mecanismo é pouco estudado. O gaivotão,
Larus dominicanus, é uma ave generalista e oportunista da ordem Charadriiformes. Frequentemente encontrada também em ambientes límnicos, é a espécie de
gaivota mais abundante nas praias marínhas do sul do Brasil. Embora de grande
importância ecológica e conservacionista, estudos da dinâmica da movimentação das
aves entre ambientes límnicos e marinhos carecem de informações, e tornam-se cada
vez mais necessários devido à recente implementação de parques eólicos na planície
costeira do Rio Grande do Sul – RS (16 parques eólicos estão em licenciamento no
Município de Rio Grande, RS e outros tantos em São José do Norte e Santa Vitória do
Palmar). O presente trabalho analisa como se dá o movimento do Gaivotão entre ambientes límnicos e marinhos na região sul do Brasil e estima o tempo de residência
da espécie em ambiente límnico. Foram capturados 12 Gaivotões na Lagoa Mirim,
fronteira com o Uruguai. Desses indivíduos retirou-se 2 mL de sangue, separado em
plasma (PL) e células vermelhas (CV) para análise de isótopos estáveis (IE). Estes
componentes possuem diferentes taxas de renovação, representando diferentes períodos de alimentação (PL = ~8 dias e CV = ~60 dias). Atráves de modelos Bayesianos
hierárquicos de mistura de isótopos estáveis (IsotopeR), estimou-se a contribuição
de presas marinhas e límnicas para valores isotópicos no sangue de cada indivíduo
amostrado (PL e CV). Os resultados encontrados no PL, que representam a alimentação da última semana, demonstraram que todos os indivíduos se alimentaram exclusivamente no ambiente límnico neste período. No entanto, as informações de CV
demonstram que 50% dos indivíduos residiram no ambiente límnico nos últimos 2
meses, enquanto os outros 50% apresentaram valores intermediários variáveis, de
contribuição de presas marinhas e limícolas. Nestes casos é possível duas explicações não excludentes: 1) essas gaivotas fizeram sucessivos deslocamentos entre os
ambientes marinho e límnico durante os dois meses anteriores à coleta do sangue,

1
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E-mail: fernandofariaf@yahoo.com.br

447

XX CONGRESSO BRASILEIRO DE ORNITOLOGIA
Universidade de Passo Fundo x 04 a 07 de novembro de 2013

ou 2) as aves residiram no ambiente límnico por aproximadamente o tempo de meia
vida das CVs (~30 dias). Estes resultados demonstram o deslocamento de L. dominicanus entre a região marinha e a região límnica e a importância das aves no fluxo de
matéria e energia entre diferentes ambientes. Além disso, evidenciam a importância
de estudos adicionais para avaliar o impacto que construções como parques eólicos
podem causar nas populações de aves que se deslocam pela região sul do Brasil, ao
criarem uma barreira entre os ambientes costeiros e interiores.
Palavras-chave: deslocamento. isótopos estáveis. parque éolico.
Órgãos financiadores: CAPES/ CNPq
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INTERAÇÕES ENTRE AVES E VESPAS SOCIAIS (HYMENOPTERA: VESPIDAE;
POLISTINAE) NUMA REGIÃO DO PANTANAL NORTE
Sara Miranda Almeida1,3
Evandson José dos Anjos-Silva1,2
A predação de ninhos é uma das principais causas do fracasso reprodutivo em
aves, e a associação com vespas sociais durante a nidificação pode aumentar o sucesso reprodutivo visto que as ferroadas destes insetos servem para proteger a prole
contra predadores. Dentre as interações entre aves e vespas, a literatura também reporta a predação de vespas por aves e, geralmente, as aves se alimentam das vespas
em voo, sendo raros os ataques aos ninhos destes insetos. Os objetivos deste estudo
foram registrar as associações de nidificação entre aves e vespas sociais, e apresentar as observações sobre a predação de ninhos de vespas por aves. A procura por ninhos foi realizada numa área no Pantanal de Poconé, Mato Grosso, de agosto de 2011
a abril de 2012. De 309 ninhos de vespas e 144 ninhos ativos de aves registrados,
observamos a ocorrência de apenas sete associações envolvendo quatro espécies de
aves, Paroaria capitata, Myiozetetes similis, M. cayannensis e Columbina talpacoti,
e quatro espécies de vespa, Polybia sericea, Polybia ruficeps xanthops, Chartergus
globiventris e Parachartergus fraternus. Os ninhos das aves estavam a uma distância média de 0,48 ± 0,62 m dos ninhos das vespas. Em todos os casos, os ninhos das
vespas estavam posicionados acima da altura dos ninhos das aves, os quais estavam
em média a 2,29 ± 1,52 m do solo, enquanto os ninhos das vespas estavam a 2,92 ±
1,65 m do solo. Dos ninhos de aves associados às vespas, apenas um (14,28%; n = 7),
de M. cayannensis, alcançou sucesso reprodutivo, estando o mesmo associado a vespas P. sericea. Por outro lado, nos ninhos de aves não associados às vespas (n = 137)
o sucesso reprodutivo foi de 24,08%. A perda de ninhadas nos ninhos em associação
com vespas foi causada pelo abandono (42,85%), quando estes ainda estavam em fase
de construção, e por eventos de predação (42,85%). Os ninhos das vespas associados
a três ninhos das aves em construção, e a outros três registrados com ovos, estavam
bem desenvolvidos, evidenciando a escolha da ave em nidificar próximo aos ninhos
das vespas já estabelecidos. Registros apontam que as associações de nidificação entre aves e as vespas não são devidas ao acaso e que a aves selecionam os sítios de nidificação próximos aos ninhos destes insetos. Um evento direto da predação de ninho
de vespa foi registrado, no qual um grupo de Melanerpes candidus (Picidae) atacou
um ninho de P. ruficeps xanthops. Outros 10 ninhos de vespas foram observados com
1
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marcas de predação por aves (bicadas), sendo eles de Synoeca surinama (n = 2), P.
chrysothorax (n = 2), P. ruficeps xanthops (n = 3), P. sericea (n = 2) e P. jurinei (n = 1),
sugerindo que vespas podem se constituir num elemento adicional na dieta de aves
de hábito insetívoro.
Palavras-chave: História natural. ninhos de aves. predação. Polistini.
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AVES DE RAPINA EM DOIS FRAGMENTOS FLORESTAIS DE MATA ATLÂNTICA NO
MUNICÍPIO DE NITERÓI, RJ
Mariana Vabo da Rocha1,2
Alessandro Figueiredo de Moura1
Carolina Sant’Anna de Oliveira1
As aves de rapina, representadas pelas ordens Accipitriformes, Falconiformes,
Cathartiformes e Strigiformes, são consideradas bioindicadoras da qualidade ambiental devido ao seu grau de especialização, comportamento e presença no topo de
cadeias alimentares. São naturalmente raras e menos abundantes na Mata Atlântica, pois necessitam de grandes áreas florestadas e alimentação mais especializada,
recursos cada vez mais raros em diversas regiões, principalmente em pequenos fragmentos florestais. No estado do Rio de Janeiro existem 66 espécies de aves de rapina
diurnas e noturnas, sendo 26 espécies categorizadas como “dados desconhecidos”,
sete regionalmente ameaçadas de extinção e uma considerada extinta no Estado. O
alto número de rapinantes com dados desconhecidos revela a importância de estudos sobre a distribuição e abundância do grupo visando contribuir para iniciativas e
programas de conservação no estado. Com o objetivo de contribuir para um melhor
entendimento da distribuição destas aves, foi estudada a avifauna de rapinantes em
dois fragmentos florestais no município de Niterói, região metropolitana do Rio de
Janeiro. Entre os meses de junho de 2012 a junho de 2013, foram realizadas observações, por meio de pontos fixos, no Parque Estadual da Serra da Tiririca - PESET
(2.262 hectares) e na APA Morro do Morcego (141 hectares). Também foram considerados registros feitos de forma aleatória nas áreas adjacentes aos parques. Ambas
as áreas possuem vegetação predominantemente de Floresta Ombrófila Densa com
extensas áreas cobertas pela formação Submontana, em vários estágios sucessionais.
Um complexo lagunar pertencente à PESET interliga essas duas áreas de proteção
ambiental. Foram registrados um total de 34 espécies de Rapinantes: Cathartiformes
(3), Accipitriformes (19), Falconiformes (6) e Strigiformes (6). A riqueza de espécies
neste trabalho representou 51 % das aves de rapina presentes no estado, indicando
que a região abriga considerável variedade de rapinantes. Dentre os registros, merecem destaque: Spizaetus melanoleucus, Spizaetus tyrannus, Urubitinga coronata
e Bubo virginianus, todos consideradas de ocorrência escassa no Rio de Janeiro. Os
gaviões do gênero Spizaetus, citados acima, são de grande importância por serem
dependentes de extensas áreas florestais. Amadonastur lacernulatus, espécie que
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sofre sérios problemas de conservação por ser endêmica de Mata Atlântica, possui
status de ameaçada. Buteo swainsoni e Padion haliaetus são migratórias. As espécies com altas frequências de registros foram o Coragyps atratus (100%), Rupornis
magnirostris (100%) e Caracara plancus (83%) principalmente por serem generalistas, planadores excelentes e conspícuos na vocalização. Apesar da avançada urbanização que o município vem sofrendo, o presente trabalho apresenta uma alta
riqueza de rapinantes, demonstrando a importância dos fragmentos estudados para
a conservação da avifauna local. Em função da deficiência de dados sobre as populações destas espécies de aves no município, os registros apresentados aqui devem ser
examinados com cautela. Associado a este fato, maior esforço amostral e analítico
são necessários, a fim de diagnosticar com maior precisão o atual “status” destas
espécies nesta região.
Palavras-chave: Bubo virginianus. Amadonastur lacernulatus. bioindicadores.

452

XX CONGRESSO BRASILEIRO DE ORNITOLOGIA
Universidade de Passo Fundo x 04 a 07 de novembro de 2013

ANÁLISE COMPARATIVA DO COMPORTAMENTO DA CORUJA BURAQUEIRA (Athene
cunicularia) EM AMBIENTES URBANOS E RURAIS
Priscilla Esclarski1
Talita Rosa2
Cibele Zanon3
Corujas compõem um grupo de aves com padrões bastante característicos de
comportamento, morfologia e anatomia. Pertencem a Ordem Strigiformes e estão
divididas em duas famílias: Tytonidae e Strigidae. Na família Strigidae, encontra-se
a coruja buraqueira (Athene cunicularia, Molina 1782), espécie bastante popular com
ampla distribuição no território brasileiro, habita campos naturais, áreas urbanas e
borda de matas. No período de reprodução é bastante defensiva, sempre vigiando o ninho e vocalizando a qualquer sinal de perigo. O objetivo deste estudo foi observar se o
comportamento das corujas buraqueiras difere de acordo com o grau de perturbação
do ambiente em que estão inseridas, verificando sua tolerância a presença humana e
relações com outros animais. Foram escolhidas três cidades no noroeste Paranaense
(Maringá, Campo Mourão e Fênix) para o estudo. Os dados foram coletados por meio
de testes do fenômeno “querido inimigo” em observações diretas durante visitas aos
locais. Este fenômeno consiste no animal dono de um território responder menos
agressivamente a um intruso que é seu vizinho do que a um que não seja. Esse comportamento já foi observado nas corujas buraqueiras de forma intraespecífica. Diante
disso avaliamos a influencia do ambiente no comportamento da A. cunicularia e em
seu sucesso reprodutivo. Os dados foram coletados entre agosto e dezembro de 2011
e o nível de perturbação do ambiente foi medido de acordo com a presença de fatores
pontencialmente stressantes no ambiente analisado. Verificamos que a presença humana influência diretamente no comportamento da espécie, visto que apresentaram
alarme a uma menor distância em áreas onde há maior circulação de pessoas e carros. Isto a torna particularmente especial, pois se adapta com facilidade ao ambiente
modificado, onde outras corujas dificilmente seriam vistas. A ausência de vegetação
é um problema para ela, adaptando-se bem a quintais, jardins, terrenos baldios e etc.
Porém, este fato não resolve o problema da destruição de habitat desta espécie, onde
as áreas abertas são substituídas por monocultura e pastagens, suas tocas são destruídas pelo maquinário e o decréscimo populacional é constante, principalmente pelo
uso indiscriminado de agrotóxicos, que matam suas presas e envenenam estas aves,
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além de que nos grandes centros urbanos estão mais propensas a atropelamentos.
O presente estudo demonstrou a importância deste comportamento para o sucesso
reprodutivo, visto que este foi inversamente proporcional à idade do filhote. Apesar
das diferenças entre os ambientes, em nenhum caso observou-se ausente o comportamento de alarme. Concluímos que a antropização tem obrigado tais aves a se adaptarem a ambientes inadequados para garantir o sucesso reprodutivo. Que apesar da
espécie ser facilmente encontrada, sua preservação não é menos importante, pois
seu papel no ecossistema é o mesmo das espécies florestais, assim como as pressões,
destruição de habitat e ausência de locais para nidificação. Assim são de grande
importância a manutenção de ambientes preservados, inclusive campos e pastagens
para a preservação da coruja buraqueira.
Palavra-chaves: comportamento. strigidae. avifauna.
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ESTUDO SOBRE INTERAÇÃO DA COMUNIDADE DE AVES E CAPIVARAS
(Hydrochoerus hydrochaeris LINNAEUS, 1766) NA LAGOA DA PAMPULHA,
BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, BRASIL
Letícia Eras Garcia1
Marcela de Frias Barreto2
Pedro Henrique Vieira Braga Pereira da Silva3
Tayanne Lovaglio Corbani4
Interações ecológicas cooperativas entre aves e mamíferos, envolvendo principalmente estratégias alimentares, são comumente descritas na literatura. Três estratégias principais realizadas pelas aves nessas interações são descritas: (1) utilização
do animal como “poleiro” de captura, permanecendo sobre o mesmo para captura de
insetos que saltam ou voam ao redor; (2) utilização do animal como “batedor”, acompanhando seu deslocamento durante o forrageamento, andando ou permanecendo
próximo a sua cabeça para captura dos insetos afugentados pelos seus movimentos;
(3) forrageamento via captura de ectoparasitas no pelo do animal, permanecendo
sobre ou ao seu lado. O presente trabalho objetiva analisar as interações existentes entre a comunidade de aves e a população de capivaras da Lagoa da Pampulha
através de observações sistemáticas de avistamento e quantificação. O trabalho foi
realizado na região da Lagoa da Pampulha, próximo ao Parque Ecológico Promotor
Francisco Lins do Rego (Belo Horizonte, Minas Gerais), numa área de aproximadamente 50 metros quadrados. As observações foram realizadas no período da manhã,
totalizando 24 horas de observação, no período entre as datas de 6 de maio a 12 de
junho de 2013. Os dados coletados foram: as espécies de aves observadas, o tipo de
interação realizada com as capivaras e a ocorrência de reação pelas mesmas. Foram
comparadas as frequências de cada tipo de interação por espécie de ave, utilizando-se
a análise do qui-quadrado. A espécie de ave que mais interagiu foi o Coragyps atratus
(43,5%) seguida pelo Mivalgo chimachima (26,1%), Machetornis rixosa (21,8%) e Caracara plancus (8,6%). Todos os resultados tiveram diferenças estatísticas relevantes
(P<0,001). Em relação ao tipo de interação o C. atratus apresentou 201 (99,5%) interações de ectoparasitas dentre as 202 ocorridas, o C. plancus 35 (87,5%) de ectoparasita em 40, o M. chimachima 75 (62%) de ectoparasita em 121 e o M. rixosa 55 de
poleiro e 26 de ectoparasita em 101 (54,5% e 25,7% respectivamente). Conclui-se que
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existe uma forte relação entre o tipo de interação e a espécie de ave envolvida, o que
provavelmente está relacionado aos comportamento alimentares e às adaptações que
cada espécie apresenta. Por fim, existe uma alta relação entre a presença de reação
quando a espécie C. atratus pratica a interação, este resultado pode ser determinado
pela baixa adaptação morfológica dessa ave para a retirada de recursos na superfície
corporal da capivara.
Palavras-chave: capivara. Lagoa da Pampulha. interações ecológicas. comunidade
de aves.
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COLEÇÃO CIENTÍFICA ORNITOLÓGICA DO CECLIMAR/IB/UFRGS
Maurício Tavares1,3
Ignacio Benites Moreno2,3
Thamara Salvagni1
Nicholas Winterle Daudt1
Alice Pereira1
Bruna Santos de Barros1
Rodrigo Rohd Freitas1
Ana Carolina Azevedo Rocha1
Gabriela Haubert1
O litoral do Rio Grande do Sul (RS) possui uma das maiores biodiversidades
de fauna marinha e costeira do Atlântico Sul Ocidental, abrigando um grande número de espécies de tetrápodes marinhos. Nesse sentido destaca-se o grupo das aves
que possui 661 espécies registradas para o Estado, sendo aproximadamente 15%
deste total representado por aves de hábitos marinhos e costeiros, abrangendo espécies residentes e migratórias tanto do hemisfério sul quanto do hemisfério norte.
Toda essa biodiversidade se explica devido ao encontro de duas importantes correntes marinhas (Corrente das Malvinas e Corrente do Brasil) no litoral gaúcho,
que originam uma importante área, de alimentação e reprodução de organismos
marinhos, denominada Zona da Convergência Subtropical. Essa zona de transição
oceanográfica pode representar limite norte de espécies características de regiões
mais frias ou ainda o limite sul para espécies mais tropicais, além de receber aves
migratórias dos dois hemisférios como, por exemplo, o trinta-réis-boreal (Sterna hirundo) e o bobo-grande-de-sobre-branco (Puffinus gravis). Devido à grande demanda de espécimes de aves recebidas, no setor de reabilitação do Centro de Estudos
Costeiros, Limnológicos e Marinhos da UFRGS, e encontradas encalhadas ao longo das praias, entre as localidades de Torres (29°19’S 49°43’W) e Tavares (31º15’S
50º54’W), além da carência de coleções ornitológicas representativas sobre aves marinhas e costeiras na região, foi criada, em 2011, uma coleção científica de Ornitologia no CECLIMAR/UFRGS. O objetivo desta coleção é desenvolver e subsidiar
projetos de pesquisa nas diversas áreas das Ciências Biológicas (e.g. genética, taxonomia, sistemática, morfologia), além de preservar o patrimônio da biodiversidade
ornitológica mundial, através da manutenção de espécimes taxidermizados, mate-

1

2
3

Centro de Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos, Instituto de Biociências, Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(CECLIMAR/IB/UFRGS). Av. Tramandaí, 976 - Imbé/RS – 95625000. E-mail: colecao_ceclimar@ufrgs.br
Laboratório de Sistemática e Ecologia de Aves e Mamíferos Marinhos. Departamento de Zoologia - UFRGS/IB
Grupo de Estudos de Mamíferos Aquáticos do Rio Grande do Sul – GEMARS

457

XX CONGRESSO BRASILEIRO DE ORNITOLOGIA
Universidade de Passo Fundo x 04 a 07 de novembro de 2013

rial osteológico, banco de imagens, banco de gônadas e banco de penas e garras.
A nomenclatura taxonômica segue o Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos.
Atualmente, o acervo da coleção conta com 223 espécimes de aves depositados sob
o acrônimo UFRGS, compreendendo 12 ordens. Dessas, as quatro principais ordens
em importância relativa são: Procellariiformes (47,53%), Sphenisciformes (31,84%),
Charadriiformes (7,17%) e Suliformes (3,59%). O acervo conta, ainda, com material a
ser incorporado, que se encontra congelado ou em processo de maceração osteológica,
adicionando seis ordens distintas às já depositadas na coleção. Dessa forma, das 28
ordens registradas para o Estado do Rio Grande do Sul, 18 estão representadas na
Coleção Científica do CECLIMAR/UFRGS. Ressalta-se também a importância dessa
recente coleção devido ao número de registros de espécies migratórias anilhadas e
ou ameaçadas de extinção (e.g. Thalassarche chlororhynchos, T. melanophris, Macronectes giganteus) bem como alguns registros raros para a avifauna gaúcha (e.g.
Thalassarche cauta, Diomedea dabbenena, Phoebetria sp).
Palavras-chave: Procellariiformes. Sphenisciformes. Convergência Subtropical.
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PAPEL DO CONTRASTE ENTRE PLUMAGEM E AMBIENTE DE CORTE NO
COMPORTAMENTO REPRODUTIVO DO UIRAPURU-ESTRELA (Lepidothrix serena)
NA AMAZÔNIA CENTRAL
Wanner Medeiros Rodrigues1,2
Marina Anciães1
A hipótese de favorecimento sensorial prevê que indivíduos selecionem locais
e momentos, nos quais são mais aparentes para as fêmeas, para apresentarem seus
ritos de corte. Aqui testamos predições evolutivas desta hipótese para o uirapuru-estrela, com estimativas do contraste cromático entre a cor de cada mancha da plumagem e a cor de dois elementos do ambiente, objetos e luz incidente. Estimamos,
ainda, a variação em brilho da luz e dos objetos, entre locais e momentos com e sem
uso nas cortes. Aferimos o efeito do contraste de cor e do brilho total em variáveis
comportamentais, como taxa de atividades e número de indivíduos presentes nos
leks. Toda a abordagem foi realizada em 25 leks, em 100 dias-observação, em 03
áreas distintas da Amazônia Central. As análises foram realizadas numa abordagem
de máxima verossimilhança via GLMM. Não houve variação no contraste de luz ou
cor dos objetos entre locais com e sem leks. A taxa de atividades instantânea foi explicada por um modelo nulo, enquanto a média diária de displays foi explicada pela
quantidade de indivíduos nos pontos. O contraste da luz incidente foi explicado pelo
tipo de luz, pelas áreas de estudo e pela presença de atividade de corte. O brilho da
luz variou em resposta ao tipo de luz, áreas de estudo e presença de atividade de corte. O contraste entre indivíduos e objetos variou com a saturação dos objetos, sua cor
e a área de estudo, enquanto o brilho de objetos variou em função da saturação, da
cor, do substrato (solo ou galhos) e das áreas de estudo. Por fim, o contraste de cada
mancha da plumagem foi explicado em função da saturação da plumagem, do tipo de
luz e da cor da plumagem. Os momentos com atividade são, em média, mais escuros
e promovem maior contraste, no entanto a influência destes fatores está abaixo dos
índices perceptíveis e o erro de ambas as variáveis é alto. Portanto, concluímos que
o favorecimento sensorial não promove seleção de hábitat em resposta ao contraste
dos objetos, e que a espécie não seleciona horários ou locais em resposta ao contraste.
Em contrapartida, o contraste de fêmeas é minimizado e o de machos maximizado
durante a estação reprodutiva. Apontamos quatro forças seletivas não-exclusivas
possivelmente associadas a tais resultados: 1) seleção natural para reduzir risco de
predação de fêmeas e filhotes, uma vez que seus contrastes são reduzidos na estação
1
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reprodutiva; 2) seleção natural para maior contraste dos machos, reduzindo o custo
da busca de fêmeas por machos (de acordo com a hipótese do direcionamento sensorial); 3) seleção de fêmeas por períodos sem chuva, o que criaria vantagens adaptativas por menor gasto energético com reprodução; ou ainda 4) fatores estocásticos,
como o mecanismo runaway de Fisher. Além disso, variações no contraste da plumagem foram mais explicadas por propriedades inerentes às próprias plumagens,
indicando que a sinalização de cores é mais dependente destes organismos que do
ambiente.
Palavras-chave: lek. pipridae. favorecimento sensorial.
Órgãos financiadores: Cnpq, Programa de Apoio aos Núcleos de Excelência – PRONEX, Pesquisas Ecológicas de
Longa Duração – PELD, Fundação Amazônica de Defesa da Biosfera – FDB, Laboratório de Biologia Evolutiva e
Comportamento de Aves – LABECA.
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REPRESAS ARTIFICIAIS SÃO GARANTIAS DE MAIOR VARIEDADE DE ESPÉCIES DE
AVES AQUÁTICAS EM PAISAGENS RURAIS?
Ricardo Ribeiro da Silva1
Arthur Ângelo Bispo de Oliveira2,3
Marcelo Lisita Junqueira1,2
Na região do Centro – Oeste brasileiro, o bioma Cerrado vem sofrendo alterações em larga escala provocadas pela agropecuária. Em propriedades rurais no
estado de Goiás represas artificiais são comuns, sendo utilizadas para lazer, agricultura e pecuária. Esses ambientes aquáticos garantem as aves uma gama de oportunidades de sobrevivência, por propiciarem uma diversidade de espaços a serem
ocupados tais como locais para nidificação, forrageio e abrigo. O presente estudo foi
realizado em paisagens rurais situadas em municípios do entorno de Goiânia com
objetivo de verificar a riqueza de aves em represas artificiais e avaliar o uso desses
ambientes. A relação da riqueza com o tamanho da represa calculado a partir do
perímetro foi testada por regressão linear simples com a finalidade de avaliar se a
disponibilidade de área influencia o número de espécies. As coletas foram realizadas
durante a estação chuvosa de 2012 em 74 represas artificiais. Os dados de riqueza
foram obtidos por meio de levantamentos qualitativos obtidos por transecções não
lineares percorrendo a margem das represas. A riqueza específica foi de 173 espécies, compreendidas em 48 famílias de 21 ordens. A riqueza por represa variou de 4
a 35 espécies, com média de 19 espécies. As espéciesregistradas foram divididas em
6 categorias conforme o uso do ambiente. Na categoria de espécies natantes, duas
espécies foram registradas, Tachybaptus dominicus em quatro represas e Cairina
moschata em apenas uma. Espécies categorizadas como limícolas, foram registradas
em 28 corpos d’água com a riqueza variando entre 1 (n= 23) e 2 espécies (n=5). As
espécies registradas sobre a vegetação no interior das represas estiveram presentes
em 32 represas com a maior riqueza observada de 16 espécies. As espécies observadas na vegetação ciliar da represa,categoria rípicola, esteve presente em 72 represas
com a riqueza variando de 1 a 24 espécies. Espécies que ocupam o estrato aéreo,
registradas sobrevoando a superfície da água, estiveram presentes em 30 represas.
Espécies registradas no entorno da represa (até 50 metros), estiveram presentes em
72 represas com uma riqueza variando de 1 a 22 espécies. A relação com o perímetro
não ocorreu para a riqueza total de espécies. No entanto, quando avaliada somente
as espécies registradas nas represas (excluindo as espécies de entorno) foi observada
uma relação positiva, da mesma maneira que foi observado para a riqueza das espé1
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cies na categoria ripícola. Com a exclusão das espécies de entorno, foram registradas
134 espécies associadas aos ambientes das represas, o que ressalta a contribuição
desses ambientes na variedade de espécies na paisagem local. A presença de diferentes elementos nessa paisagem por aumentar a heterogeneidade ambiental permite
uma avifaunadiversa regionalmente. A configuração desses ambientes, tal como o tamanho representado aqui pelo perímetro, são importantes para que esses ambientes
abriguem uma maior riqueza de espécies.
Palavras-chave: ambientes aquáticos. avesaquáticas. uso do ambiente.
Órgãos financiadores: KFH- DEC (Konferenz der Fachhochschulen der Schweiz; Swiss Agency for Development
and Cooperation); Hepia/FUNPE

462

XX CONGRESSO BRASILEIRO DE ORNITOLOGIA
Universidade de Passo Fundo x 04 a 07 de novembro de 2013

AVES INDICADORAS DE AMBIENTES RIPÁRIOS E NÃO-RIPÁRIOS EM UMA FLORESTA
DE TERRA FIRME NA AMAZÔNIA CENTRAL
Anderson Saldanha Bueno1,2
William Ernest Magnusson1
Assembleias biológicas são comumente categorizadas a partir de sua fisionomia, que, por sua vez, pode apresentar ambientes distintos. Em florestas tropicais
são reconhecidos ambientes ripários e não-ripários, caracterizados pela proximidade
do curso d’água, granulometria do solo, porte da vegetação e composição de espécies.
Objetivamos determinar espécies de aves típicas de ambientes ripários e não-ripários na Reserva Ducke, Manaus, AM. A reserva possui uma grade de amostragem
RAPELD do Programa de Pesquisa em Biodiversidade (PPBio) de 25 km², com 45 parcelas de 250 m de comprimento, sendo 30 uniformemente distribuídas a cada 1 km,
que seguem a curva de nível do terreno, e 15 localizadas onde algum curso d’água intercepta a grade de amostragem, que seguem o seu leito. A distância das parcelas para
o curso d’água mais próximo variou de 1,5 a 580 m. Utilizamos 16 redes de neblina de
9 m de comprimento, dispostas em oito pares ao longo dos 250 m das parcelas. Cada
parcela foi amostrada três vezes das 6:00 às 12:00 em dias não consecutivos, de janeiro
a novembro de 2009. Para evitar recontar indivíduos previamente capturados, marcamos as aves com anilhas metálicas padrão CEMAVE. Em um estudo prévio, consideramos como ambientes ripários (n = 26) aqueles que estivessem até 140 m de distância
de um curso d’água e como não-ripários (n = 19), os demais. A classificação das espécies
em típicas de ambientes ripários e não-ripários foi feita a partir da Análise de Espécies Indicadoras, no software R, pacote estatístico indicspecies. Em 9.720 horas-rede,
capturamos 1.499 indivíduos pertencentes a 98 espécies. Dessas, seis foram classificadas como típicas de ambientes ripários (P < 0,05) –Schistocichla leucostigma (n = 25,
IndVal = 0,784), Hypocnemis cantator (n = 33, IndVal = 0,719), Cyanoloxia cyanoides
(n= 23, IndVal = 0,644), Florisuga mellivora (n = 17, IndVal = 0,624), Onychorhynchus
coronatus (n = 14, IndVal = 0,560) e Chloroceryle aenea (n = 7, IndVal = 0,519) – e três
como típicas de ambientes não-ripários – Deconychura longicauda (n = 13, IndVal =
0,630), Lanio fulvus (n = 7, IndVal = 0,562) e Epinecrophylla gutturalis (n = 8, IndVal
= 0,488). As demais espécies não apresentaram associação significativa a um ou a
outro ambiente, por ocorrerem em ambos de maneira indistinguível ou pelo reduzido
número de capturas. Apesar da falta de associação da maioria das espécies a um ou a
outro ambiente, existe distinção entre as assembleias de aves ripárias e não-ripárias.
O uso indistinguível dos dois ambientes por diversas espécies pode indicar que essas
dependem de ambos para garantir a viabilidade de suas populações.
Palavras-chave: espécies diagnósticas, caracterização de habitats, mata ciliar
Órgãos financiadores: Programa de Pesquisa em Biodiversidade (PPBio); CAPES; CNPq
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a atividade ecoturística no Parque Estadual da Serra de Caldas Novas,
go: um estudo do potencial para A observação de aves
Rafael de Freitas Juliano1
Alisson Vinicius Pereira1,3
Alexandre Gabriel Franchin2
Marianne Pereira de Jesus Oliveira1,4
Monara Rabelo da Silva1,5
Noaby Carolina de Souza dos Reis1,5

A observação de aves é um ramo profícuo do ecoturismo, pois requer baixo
investimento e causa o mínimo impacto ambiental. Ademais, a atividade promove
um desenvolvimento socioeconômico expressivo através da geração de empregos e
diversificação da economia local existente. Nos últimos anos, essa atividade vem
crescendo muito em adeptos no Brasil. A região das Águas Quentes de Goiás tem se
destacado por ser um polo turístico em rápida expansão. O Parque Estadual da Serra
de Caldas Novas (PESCAN), importante unidade de preservação permanente, possui
área de 12.315,3580 hectares e está localizado entre os municípios de Caldas Novas e
Rio Quente. Desde 1999 o parque está aberto oficialmente à visitação pública, porém,
ainda é incipiente a atividade de observação de aves. O objetivo desse trabalho foi
avaliar o potencial ecoturístico do PESCAN, enfatizando a observação de aves. Os
dados foram coletados de dezembro de 2012 a junho de 2013. Dois levantamentos sistemáticos da avifauna foram realizados: um em 2006 e outro entre 2012 e 2013, pelos
métodos de transecto e McKinnon, respectivamente. A vegetação nativa do parque
é composta de fitofisionomias florestais, savânicas e campestres, típicas do Cerrado
sensu lato. Predominam as formações de cerrado sensu stricto, sobretudo no platô da
serra. A sede do parque possui boa manutenção, com dois grandes estacionamentos,
banheiros, bebedouros, um museu com fauna local, recebendo visitantes diariamente
entre 08:00h e 17:00h. O alojamento possui acomodações amplas e comporta aproximadamente 30 pessoas, mediante agendamento. Duas trilhas oficiais são abertas
a visitantes: a da Cascatinha (950 m de extensão), que permeia um trecho de mata
mesófila/mata de galeria; e a do Paredão (1.500 m de extensão), que atravessa um
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fragmento de cerrado rupestre/mata de galeria. O trajeto da trilha da Cascatinha é
pouco acidentado, com solo exposto, pouca serapilheira em alguns trechos e algumas
escadas de pedra. Já o trajeto da trilha do Paredão é muito acidentado, com cascalho
abundante e várias escadarias de pedra. Esta última requer atenção especial devido a trechos perigosos para a caminhada. De acordo com dados do WikiAves, 79 de
seus usuários já fizeram algum registro ornitológico na região das Águas Quentes,
com aproximadamente 240 espécies de aves registradas. Apesar disso, a maioria dos
usuários não indicou registros feitos no PESCAN. No parque, 181 espécies foram
registradas, correspondendo à aproximadamente 22% da diversidade do Cerrado.
Dessas, nove espécies são endêmicas do Cerrado, e sete estão quase ameaçadas de
extinção. Em diversos pontos nos transectos é possível estabelecer locais com frequência de muitas espécies comuns na região. Acreditamos que o PESCAN possua um
alto potencial para a prática de observação de aves, ampliando a prática ecoturística
na região e contribuindo para a conservação da avifauna do Cerrado.
Palavras-chave: conservação; ecoturismo; ornitofilia.
Órgãos financiadores: SEMARH-GO, CNPq, UEG, FAPEG e PNPD/CAPES.
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ESTRUTURA DA COMUNIDADE DE AVES EM ÁREAS MODIFICADAS E PRESERVADAS
NO PARQUE NACIONAL SAINT-HILAIRE / LANGE – PARANÁ
Luiz A. M. Mestre1
Rodrigo F. Torres2
Luciana Festti1
Ricardo Krul1
José C. Roble Jr1
Luis F. Faraco2
Beatriz N. Gomes2
Neste estudo descrevemos e comparamos a estrutura da comunidade de aves
no Parque Nacional Saint Hilaire/Lange e nas áreas modificadas em seu entorno (no
município de Matinhos, Paraná). Os dados foram coletados em florestas submontana das encostas abaixo de 200m de altitude em quatro expedições de campo (1 a 13
de outubro 2012; 7 a 17 de dezembro 2012; 19 a 27 de março 2013; 18 a 26 de julho
2013). Estas amostragens foram realizadas em duas áreas consideradas preservadas
(pouco modificadas) e em áreas antropizadas (florestas próximas a áreas de agricultura, piscicultura, mineração e a cidade de Matinhos). Usamos 30 redes-neblina
para capturar as aves (2 grupos de 15 redes de 12m, malha 30cm) abertas em dois
dias consecutivos em cada área (total 5400h/redes). Ainda registramos as aves em
184 pontos de escuta (10 minutos, raio 50m) feitos próximos as áreas amostradas.
Foram registradas 240 espécies de aves (incluindo as observadas fora dos métodos
quantitativos). Capturamos com as redes neblina 1666 indivíduos de 98 espécies (recapturamos 416 destes indivíduos). Nos pontos de escuta registramos cerca de 2051
indivíduos de 143 espécies de aves (nesta análise utilizamos dados de 1467 indivíduos e 107 espécies, identificados e incluídos no raio de 50m). As espécies mais capturadas com redes foram Turdus albicollis, Ramphodon naevius, Chiroxiphia caudata,
Thalurania glaucopis e Tachyphonus coronatus. Nos pontos de escuta observamos
em maior abundância as espécies Tangara cyanocephala, Basileuterus culicivorus,
Turdus flavipes, Chiroxiphia caudata e Ramphodon naevius. Registramos nove espécies de aves ameaçadas. A análise MDS não separa claramente as áreas integras e
com diferentes usos. No entanto, o teste Anosim diferencia estatisticamente as comunidades de aves amostradas nos pontos de escuta nos locais modificados e preservados (apenas não diferenciando as áreas de agricultura e piscicultura). Nos pontos de
escuta registramos significativamente mais indivíduos e espécies nas áreas urbanas
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quando comparadas com as preservadas (porém não as diferencia quando comparados os outros tipo de uso). Observamos que as guildas com mais indivíduos foram as
nectarívoras, generalistas e a que agrupa aves que se alimentam de invertebrados
encontrados sob as folhas das árvores. Quando comparadas abundâncias dos indivíduos classificados em guildas, não observamos diferenças significativas entre as áreas estudadas. Quando classificamos as espécies em três categorias de sensibilidade
a distúrbios ambientais (baixa, média e alta), observamos que as aves classificadas
com baixa sensibilidade são significativamente mais abundantes próximo a áreas
urbanas e de piscicultura quando comparadas as áreas preservadas. Considerando
números de ambientes potenciais, observamos que a maioria das espécies ocorre em
mais de dois tipos de habitats, sendo poucas delas especialistas. A avifauna ocorrente
nas áreas modificadas no entorno do Parque parecem ser fortemente influenciadas
pela matriz e pela estrutura local da vegetação. Estas informações devem ser consideradas em estudos futuros e serão incluídas no plano de manejo deste Parque
Nacional.
Palavras chave: Avifauna, Floresta Atlântica, Litoral Paranaense, Unidade de Conservação.
Órgãos financiadores: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.
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