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APRESENTAÇÃO 

Sejam todos bem vindos ao XV Congresso Brasileiro de Ornitologia! 

 

De 01 a 06 de julho de 2007, o Congresso Brasileiro de Ornitologia, que está sendo promovido 
pela Sociedade Brasileira de Ornitologia e o Museu de Ciências e Tecnologia da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul, estará em sua 15ª. edição. O evento conta com o apoio institucional da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos e da Fundação 
Zoobotânica do Rio Grande do Sul. 

O XV CBO visa proporcionar a pesquisadores, professores, alunos e outros profissionais ou 
amadores um momento de intercâmbio científico, atualização e discussão de temas relacionados à 
Ornitologia nas diferentes áreas do conhecimento, como zoologia, ecologia, biogeografia, 
comportamento e conservação. Estão programadas diversas atividades ao longo da semana, como 
palestras de importantes pesquisadores nacionais e internacionais, simpósios, comunicações orais e 
painéis. 

Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, está sendo a sede oficial do Evento. Por sua 
localização estratégica, no sul do Brasil, espera-se uma ampla participação de pesquisadores de países 
do Cone Sul, além do já assíduo público nacional, que ano a ano vem prestigiando os Congressos 
Brasileiros de Ornitologia.  

No ano em que comemoramos nossa 15ª edição esperamos poder contribuir para o 
fortalecimento da Sociedade Brasileira de Ornitologia e receber todos os congressistas com muito 
carinho e alegria. Ao pensarmos o tema desta edição, “As ornitologias brasileiras: regionalismos e 
integração”, queremos enfatizar a contribuição dos estudos regionais na formação do conhecimento 
sobre as aves brasileiras. 

A riqueza de aves e ambientes do Brasil estará sendo lembrada na forma de duas espécies 
Passeriformes, escolhidas como símbolo do congresso: noivinha-de-rabo-preto (Xolmis dominicanus) e 
veste-amarela (Xanthopsar flavus). Ambas estão ameaçadas de extinção e são típicas dos ambientes 
campestres que dominam a paisagem gaúcha. 

 

Comissão organizadora 
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COMISSÃO ORGANIZADORA 
 
Organização Geral  Carla Suertegaray Fontana – Museu de Ciências e Tecnologia – PUCRS (Presidente)  

    Sandra Maria Hartz – Centro de Ecologia – UFRGS 

    Mariana Montoya – PROEX – PUCRS 

    Bianca Pinheiro Machado – PROEX – PUCRS 

 

Comitê Científico   Carla Suertegaray Fontana – Museu de Ciências e Tecnologia – PUCRS 

     Glayson Ariel Bencke – Museu de Ciências Naturais, Fundação Zoobotânica do RS 

     Maria Virginia Petry – Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Unisinos 

Marco Aurélio Pizo – Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Unisinos 

     Sandra Maria Hartz – Centro de Ecologia – UFRGS 

Consultora Adhoc convidada – Helena Mata –  PUCRS 

 

Comitê Social  Iury Accordi – Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS / SBO 

Claiton Martins Ferreira – Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS / 
SBO 

 

Secretaria  Mariana Lopes Gonçalves – PUCRS 

 

Monitores   Mariana Lopes Gonçalves – PUCRS 

Ana Paula Bertoldi – UNISINOS 

Cristiano Eidt Rovedder – PUCRS 

Ismael Franz – FEEVALE 

Úrsula Brasil Rasquin – PUCRS 

Tiago dos Santos da Silveira – PUCRS 

Jonas Rafael Rossoni – PUCRS 

Márcio Repenning – PUCRS 

Aline de Fraga Pinto – PUCRS 

Renata Bornancini Borges Fortes – minicurso Geoprocessamento  
 

Arte gráfica  Lucas Sgorla de Almeida – Setor de Programação Visual MCT – PUCRS 

Website  Ismael Franz 

Inscrições (sistema) Igor Cadena de Assumpção e Rodrigo Fehse – GTIT – PUCRS 
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MENSAGEM DO PATRONO DO XV CONGRESSO BRASILEIRO DE ORNITOLOGIA 

 

Prezados Colegas e Amigos: 

Fico enormemente grato pela honra de ser 
nomeado Patrono deste Congresso e lamento 
sobremaneira que minha situação pessoal não 
permite estar aqui presente pessoalmente. Minha 
surdez tem se acentuado a ponto de me dificultar a 
audição em meio a burburinhos; só consigo escutar 
quando a pessoa que fala está muito próxima de 
mim. Desse modo achei que seria uma imprudência 
aceitar o generoso convite de comparecer a esse 
conclave. Isto, contudo não me inibe de dizer que 
espero e que tenho até certeza, de que esta reunião, 
o "XV Congresso da Sociedade Brasileira de 
Ornitologia", será a mais exitosa e significativa de 
todas, na história dessa Organização. Digo isto com 
base nas minhas observações no Brasil, aonde o 
progresso contínuo na prática e na organização da 
profissão de ornitólogo, vem ocorrendo, ao menos, 
desde 1970 quando comecei meu trabalho aqui no 
Rio Grande do Sul. Naqueles dias a profissão era 
praticada principalmente por cerca de uma meia 
dúzia de cientistas veteranos, com muito poucos 
jovens tomando interesse pelas aves ou pensando 
numa carreira para estudá-las. Assisti a várias 
reuniões ornitológicas aqui no Brasil durante os 
anos seguintes e notei que, felizmente, a cada uma 
havia mais assistência. E mais importante, eram 
mais científicas, que as anteriores. A formação da 
SBO em 1987 deu um importante impulso à 
profissão, a ponto de na última vez em que tive a 
oportunidade de assistir um desses Congressos, em 
Curitiba em 2001, o número de ouvintes foi 
suficiente para quase encher um auditório grande. 
Alem disso, a alta qualidade da "Revista Brasileira 
de Ornitologia", o excelente "Website" na Internet, 
e a descrição acelerada de novas espécies e novos 
fatos sobre as aves do Brasil oferecem outras provas 
da maturidade da profissão no Brasil. Sou orgulhoso 
de ser membro da "Sociedade Brasileira de 
Ornitologia", para a qual prevejo um futuro de 
muitos sucessos. Tenho confiança que esta reunião 
será um deles. 

 

 

William Bill Belton 

 

Dear Colleagues and Friends: 

I am enormously grateful for the honor of being named 
Patron of this Congress and I deeply regret that my 
personal situation does not let me be here now in person. 
My deafness is now so acute that it does not permit me 
to function efficiently in a noisy crowd or where I cannot 
be very close to the person who is speaking. Thus I 
decided it would be an abuse to accept the generous 
invitation to appear here now. This does not prevent me 
from saying that I hope and anticipate that this meeting, 
the XV Congress of the Brazilian Ornithological 
Society, is going to be the most successful and significant 
of all those in the history of the organization. I say this 
on the basis of my observation, since 1970 when I began 
my work here in Rio Grande do Sul, of the continuous 
progress in the practice and organization in Brazil of the 
profession of ornithology. In those days the profession 
was practiced principally by more or less half a dozen 
senior scientists, with very few young people taking 
interest in birds or thinking of a career studying them. 
During the succeeding years I attended various 
Brazilian ornithological meetings and noted that, 
happily, each one had a greater attendance, and more 
importantly, more science, than the one before it. The 
formation of the SBO in 1987 gave an important 
impulse to the profession, so the last time I attended one 
of these Congresses, in Curitiba in 2001, the number 
attending was enough to almost fill a large auditorium. 
Beyond these successful meetings, the high quality of the 
Brazilian Ornithogical Review, the SBOs excellent 
website on the Internet, and the accelerated discovery of 
new species and new facts about Brazilian birds, offer 
other proofs of the maturity of the profession in Brazil. I 
am proud to be a member of the Brazilian 
Ornithological Society, for which I see a future of great 
achievements. I am confidant this meeting will be one of 
them. 



 
 
 

REALIZAÇÃO 
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INFORMAÇÕES GERAIS 
 

CREDENCIAMENTO 

O credenciamento no Congresso inicia às 9 horas do dia 01 de julho na Secretaria Geral do 
evento, localizada na área de exposições do Congresso, Prédio 41. O credenciamento poderá 
ser realizado no transcorrer de todos os dias do evento. 

As inscrições poderão ainda ser realizadas durante o evento, sendo que no período do evento 
as inscrições sofrerão um acréscimo de 50% sobre o valor mais alto de cada categoria de 
participante. 

CERTIFICADOS 

Os certificados de Congressistas estarão disponíveis na Secretaria Geral do evento no dia 04 
de julho, quarta-feira. 

Os certificados de trabalhos serão entregues logo após as apresentações dos mesmos. 

PROGRAMAÇÃO  

A programação científica do XV CBO incluirá palestras plenárias, palestras temáticas, 
apresentações orais, apresentações de painéis, simpósios e mini-cursos. 

A solenidade de abertura do XV CBO será realizada no teatro do Prédio 40, terá início às 18 
horas do dia 02/07/2007 (segunda-feira) e contará com a Palestra de Abertura do Prof. Dr. 
Luiz Pedreira Gonzaga (UFRJ). Antes da solenidade de abertura, na Sala 1 do Prédio 41, às 
16:30 horas, a Presidente do XV CBO estará oficialmente dando as boas-vindas aos 
participantes e dando todas as informações sobre o Evento. 

As palestras plenárias (PM) abrirão as atividades durante as manhãs e serão realizadas no salão 
1 (maior) do Centro de Eventos da PUCRS no prédio 41. As palestras iniciarão pontualmente 
às 8 horas e 30 min da manhã de segunda a sexta-feira. As palestras têm duração prevista de 
50 min (± 5 min) e haverá um espaço para perguntas de 10 min (±5 min). A relação das 
palestras segue abaixo. 

Após as palestras planárias será realizado um intervalo de 30 min para café e iniciarão os 
simpósios simultâneos nos salões 1 e 2. Os simpósios acontecerão de segunda a quarta-feira a 
partir das 10 h até as 12 h. As inscrições para os simpósios foram abertas de setembro até 
dezembro de 2006 e a lista dos simpósios foi incluída no site do congresso a partir de 
fevereiro de 2007.  

As palestras temáticas (PT) serão realizadas simultaneamente nos salões 1 e 2 de acordo com a 
programação. Terão duração de 45 min. O espaço para perguntas será de 10 min (± 5 min). 
Após as palestras temáticas os salões serão utilizados para apresentações orais de até 15 min, 
com 5 min para perguntas até às 18 h 30 min. O intervalo para café será das 9 h 30 min as 10 
h, pela manhã e 16 h às 16 h 30 min à tarde. 
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As apresentações de painéis estão programadas para os dias 3 (terça), 5 (quinta) e 6 (sexta), das 
16 h 30 min às 18 h 30 min. Os painéis de Sistemática, Biogeografia, Faunística, Distribuição, 
Comunidades, Educação Ambiental e outros serão afixados a partir das 17 h de segunda-feira 
na área de exposições do prédio 41 (hall) e ficarão em exposição até terça-feira, dia 3, às 19 h. 
A apresentação destes está programada para as 16 h 30 min às 18 h 30 min. de terça-feira Os 
demais painéis poderão ser afixados na quarta-feira após o almoço. Após a colocação dos 
painéis os responsáveis estarão dispensados para atividades livres. Sugere-se a visitação da 
área de exposições do Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS, cujo 
funcionamento é até as 17 h. Os participantes do XV CBO estarão isentos de 
pagamento de ingresso, desde que se apresentem na Secretaria da Exposição do 
prédio 40, com o seu crachá. 

Os minicursos ocorrerão no dias 1 (domingo) pela tarde a partir das 13 h 30 min. sendo, 
portanto, minicursos de 6 horas. Os 10 minicursos previstos serão realizados em salas de aula 
do prédio 40. A Assembléia da SBO está programada para quinta-feira no final da tarde. 
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PROGRAMAÇÃO GERAL 
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PROGRAMAÇÃO GERAL 
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PALESTRAS PLENÁRIAS 
 

PLENÁRIA 1 (Inglês) 
 
UNDERSTANDING THE ORIGINS AND EVOLUTION OF THE SOUTH 
AMERICAN AVIFAUNA.  
Dr.  Joel Cracraft – American Museum of Natural History  
 
PLENÁRIA 2 (Português) 
 
ANATOMIA NO CONTEXTO ATUAL DA ORNITOLOGIA  
Dra. Elizabeth Höfling - Departamento de Zoologia, Instituto de Biociências, Universidade de 
São Paulo 
 
 
PLENÁRIA 3 (Español) 
 
MONITOREO ECOTOXICOLÓGICO DE PLAGUICIDAS SOBRE LAS AVES EN 
AGROECOSISTEMAS: PROCEDIMIENTOS Y HERRAMIENTAS.  
Dra. María Elena Zaccagnini  - Instituto de Recursos Biológicos, INTA-CIRN-CNIA, 
Argentina. 
 
PLENÁRIA 4 (Inglês) 
 
CONSERVING BIRDS IN HUMAN-DOMINATED LANDSCAPES 
Dr. Jonh Marzluff - University of Washington 
 
 
PLENÁRIA 5 (Inglês) 
 
BIOGEOGRAPHY AND SPECIATION OF SOUTH AMERICAN BIRDS.  
Dr. Jon Fjeldså – Natural History Museum of Denmark  
 
 

PALESTRAS TEMÁTICAS 
 

PALESTRA 1 
 
DESVENDANDO SISTEMAS SOCIAIS E DE ACASALAMENTO DAS AVES 
ATRAVÉS DE MÚLTIPLAS FERRAMENTAS DE ESTUDO 
Dra. Regina H.F. Macedo - Departamento de Zoologia – IB, Universidade de Brasília 
 
PALESTRA 2 (Español) 
 
LECCIONES DERIVADAS DE MONITOREAR TENDENCIAS POBLACIONALES 
DE CISNES DE CUELLO NEGRO (Cygnus melancoryphus) Y ABUNDANCIA DE 
OTRAS AVES ACUÁTICAS EN SANTUARIO DE LA NATURALEZA AFECTADO 
POR CONTAMINANTES DE UNA PLANTA DE PULPA DE PAPEL EN EL SUR DE 
CHILE.  
Dr. Roberto P. Schlatter - Instituto de Zoología, Facultad de Ciencias, Universidad Austral de 
Chile.  Co-autor: Eduardo Jaramillo 
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PALESTRA 3 
 
ESTIMATIVA DE RIQUEZA DE ESPÉCIES DE AVES PELO MÉTODO DE 
LISTAS DE MACKINNON 
Dr. Rômulo Ribon, Departamento de Ciências Biológicas-ICEB, Universidade Federal de 
Ouro Preto, Ouro Preto-MG.  
 
PALESTRA 4 
 
O USO DA GENÉTICA EM ESTUDOS DE EVOLUÇÃO, DE BIOGEOGRAFIA E 
DE CONSERVAÇÃO DE AVES. 
Dra. Cristina Yumi Miyaki - Departamento de Genética e Biologia Evolutiva, Instituto de 
Biociências, Universidade de São Paulo 
 
PALESTRA 5 (Inglês) 
 
BIRDS ON THE BRINK: THE ROAD TO RECOVERY IN THE BUNTINE-
MARCHAGEE CATCHMENT OF THE WESTERN AUSTRALIAN WHEAT 
BELT. 
Dr Andrew Huggett, InSight Ecology, Austrália 
 
PALESTRA 6 
 
METODOLOGIAS INOVADORAS PARA O ESTUDO DE ECOLOGIA DE AVES 
MARINHAS E TERRESTRES: TRANSMISSORES POR SATÉLITE, 
GEOLOCALIZADORES E ISÓTOPOS ESTÁVEIS. 
MSc. Leandro Bugoni. University of Glasgow, Division of Environmental and Evolutionary 
Biology, Projeto Albatroz  
 
PALESTRA 7 
 
IMPORTÂNCIA E ESTRATÉGIAS PARA A CONSERVAÇÃO DA 
BIODIVERSIDADE FORA DAS ÁREAS PROTEGIDAS 
Dr. Demétrio Luis Guadagnin - PPG-Biologia, UNISINOS.  
 
PALESTRA 8 
 
AVES MIGRATÓRIAS E A INFLUENZA AVIÁRIA NO BRASIL 
Dr. Severino Mendes de Azevedo Júnior - Universidade Federal Rural de Pernambuco 
 
PALESTRA 9 
 
DESCARACTERIZAÇÃO DOS CAMPOS NATURAIS DO PARANÁ E SUA 
INFLUÊNCIA SOBRE A AVIFAUNA. 
MSc. Eduardo Carrano - Prof. Curso de Biologia PUCPR. Laboratório de Ecologia e 
Educação Ambiental.  
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PALESTRA 10 (Espanhol) 
 
EL IMPACTO POTENCIAL DE LAS GRANDES Y PEQUEÑAS PESQUERAS 
SOBRE LAS POBLACIONES DE PINGÜINO DE HUMBOLDT (Spheniscus 
humboldti ) EN EL PERÚ 
Dr. Armando Valdez - Unidad de Biologia de la Conservación – Universidad Peruana 
Cayetano Heredia, Lima 
 

SIMPÓSIOS 

SIMPÓSIO 1. RECONHECER E REPRESENTAR A DIVERSIDADE: 
SISTEMÁTICA MOLECULAR E PADRÕES DE DIVERSIFICAÇÃO EM AVES 
NEOTROPICAIS. 

Coordenadora: Dra. Camila Cherem Ribas (AMNH e USP) 
 Representing nature: species, speciation, and classification.Dr. Joel Cracraft (AMNH) 
 Descobrindo novos táxons usando evidências moleculares em Scytalopus e Thalasseus. Dr. 

Sandro Bonatto (PUCRS) 
 Sistemática molecular e padrões de diversificação do Gênero Pyriglena (Thamnophilidae). 

Msc. Marcos Maldonado-Coelho (University of Missouri, St. Louis)  
 Sistemática molecular, amostragem e a percepção dos padrões de diversificação em alguns 

grupos de aves Neotropicais. Dra. Camila Cherem Ribas (AMNH e USP) 
 Os Avanços nos estudos da sistemática e a sua Influência na conservação das aves 

neotropicais. Dr. Pedro Develey (BirdLife International/SAVE Brasil) 

SIMPÓSIO 2. CENSOS NEOTROPICAIS DE AVES AQUÁTICAS: AVALIAÇÃO 
DE SUAS IMPORTÂNCIAS PARA A IDENTIFICAÇÃO E PROTEÇÃO DE 
ÁREAS ÚMIDAS COMO HÁBITATS DAS AVES AQUÁTICAS. 

Coordenador: Msc. João Oldair Menegheti  (UFRGS)  
 Censos Neotropicais de Aves Aquáticas-Brasil: avaliação de 2004 a 2006. Msc. João Oldair 

Menegheti  (UFRGS)  
 Avaliação dos resultados obtidos com os CNAAs efetuados na região centro-oeste do 

Brasil. Gislaine Disconzi 
 A experiência de dez anos de CNAAs (1990-1999): instrumento para a conservação e o 

manejo da vida silvestre. Bernabé López-Lanús - Wetlands International 
 Dez anos de CNAAs (1990-1999) no Chile: resultados mais expressivos. Dr. Roberto 

Schlatter e  Luis Espinosa - Universidade Austral do Chile  

SIMPÓSIO 3. CONSERVAÇÃO DAS AVES DO PAMPA  I – O QUE SABEMOS (E 
O QUE DESCONHECEMOS) SOBRE AVES CAMPESTRES NO EXTREMO 
SUL DO BRASIL. 

 
Coordenador: MSc. Rafael Antunes Dias (UCPel) 
 Paisagens campestres do extremo sul do Brasil e suas aves. MSc. Glayson A. Bencke 

(Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul) 
 Encardida como briga de caudilho: a situação das aves ameaçadas do pampa. MSc. Rafael 

A. Dias (Universidade Católica de Pelotas) 
 As aves na fronteira Brasil-Uruguai: ameaçadas e/ou desconhecidas? Dra. Carla S. 

Fontana (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul) 
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 Entre a cruz e a espada: desafios para a conservação de aves no sudoeste do RS. MSc. Iury 
A. Accordi (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) 

 Caboclinho-de-chapéu-cinzento Sporophila cinnamomea (Emberizidae) nos campos nativos 
do Rio Grande do Sul: ecologia e identificação de áreas prioritárias para conservação. Dra. 
Marilise M. Krügel (Centro de Educação Superior Norte do Rio Grande do Sul – UFSM) 

SIMPÓSIO 4. ECOLOGIA DE GRALHAS NEOTROPICAIS E NEÁRTICAS: UMA 
ANÁLISE COMPARATIVA PRELIMINAR. 

Coordenador: Dr. Luiz dos Anjos (Universidade Estadual de Londrina) 
 Introdução sobre a família Corvidae. Dr. Luiz dos Anjos (Universidade Estadual de 

Londrina) 
  Ecologia de Cyanocorax caeruleus, C. cyanomelas e C. cristatellus. Dr. Luiz dos Anjos – 

(Universidade Estadual de Londrina) 
 Ecologia de Cyanocorax chrysops. Dra. Angélica Kazue Uejima (Universidade Federal de 

Pernambuco) 
 Ecologia de Gymnorhinus cyanocephalus. Dr. John Marzluf (University of Washington) 

SIMPÓSIO 5. CONSERVAÇÃO DAS AVES DO PAMPA II – ESTRATÉGIAS DE 
AÇÃO. 

Coordenador: Dr. Pedro Ferreira Develey (BirdLife International/SAVE Brasil)  
 O desafio de integrar o setor produtivo com a conservação da biodiversidade nos Pampas. 

Dr. Pedro Ferreira Develey (BirdLife International/SAVE Brasil)  
 A representatividade das Unidades de Conservação para a proteção das aves dos Pampas. 

MSc. Jan Karel F. Mähler Jr. (PPG Ecologia UFRGS/ ONG Curicaca) 
 A estratégia do IBAMA para a conservação dos Passeriformes dos Pampas. MSc. 

Leonardo Mohr (IBAMA) 
 Conservação dos Pampas do Mercosul – um desafio para quatro países. Dr. Anibal Parera 

- BirdLife International  (Coordenador Geral Projeto Pastizales) 
 A produção sustentável e a preservação dos Pampas. Sr. Fernando Adauto 

(Farsul/Apropampa). 

SIMPÓSIO 6. ARQUIVOS SECRETOS: O QUE OS PARASITOS NOS ENSINAM 
SOBRE A ECOLOGIA E O COMPORTAMENTO DAS AVES?  

Coordenadora: Dra Cláudia Calegaro-Marques (UFRGS) 
 A importância da helmintofauna nos estudos da biodiversidade. Dra. Suzana Bencke 

Amato (UFRGS)  
 Aves migratórias: estudo da helmintofauna dos marrecões Netta peposaca. MSc. Eliane 

Fraga da Silveira (ULBRA)  
 São os biguás exclusivamente piscívoros? MSc. Cassandra Moraes Monteiro (UFRGS) 
 Os helmintos como indicadores das presas consumidas por Turdus rufiventris e Passer 

domesticus em um gradiente urbano-rural. Dra. Cláudia Calegaro-Marques (UFRGS) 
 Parasitos: amigos ou inimigos? Dr. José Felipe Ribeiro Amato (UFRGS)  
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SIMPÓSIO 7. AVES E PARQUES EÓLICOS NO BRASIL – OPORTUNIDADES E 
RISCOS. 

Coordenador: MSc.Jan Karel Felix Mähler Junior (PPG em Ecologia, UFRGS/ ONG 
Curicaca) 

 Energia Eólica – situação atual e perspectivas para o Rio Grande do Sul, Brasil. MSc. 
Eberson José Thimming Silveira (Secretaria de Ciência e Tecnologia do RS/ PUCRS). 

 Avaliação do risco de empreendimentos eólicos à avifauna como instrumento para o 
licenciamento ambiental. MSc.  João Carlos P. Dotto (FEPAM) 

 Importância do monitoramento de aves em distintas etapas do Aproveitamento Eólico 
Integral de Osório, Rio Grande do Sul. MSc. Jan Karel Felix Mähler Junior (PPG em 
Ecologia, UFRGS/ ONG Curicaca) 

 Monitoramento de aves em parque eólico na zona costeira do Rio Grande do Sul. MSc. 
Iury Almeida Accordi (UFRGS/SBO) 

 Levantamento e monitoramento de aves em parques eólicos de Santa Catarina. MSc. 
Marcos Antônio Guimarães de Azevedo 
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MINICURSOS 
 
LOCAL: Prédio 40, 6º. E 7º. Andares. 
HORÁRIO DOS MINICURSOS – 01/07/2007 DAS 13:30 AS 19:30 
INTERVALO PARA CAFÉ 16:00 – 16:20 Salas: 703 (minicursos 1 ao 5) e 704 (minicursos 6 
ao 10). 
 

Minicurso 1: Ecologia da polinização 
Ministrante: Dr. Caio Graco Machado (UEFS) 

Local: Sala 603 do Prédio 40 

Monitora: Mariana Gonçalves 

 

Minicurso 2: Relocação de aves 
Ministrante: Dr. Andreas Kindel (UFRGS) 

Local: Sala 604 do Prédio 40 

Monitor: Cristiano Eidt Rovedder 

 

Minicurso 3: Introdução ao geoprocessamento 
Ministrante: Dr. Regis Lahn (PUCRS) 

Local: Sala 606 do Prédio 40 

Monitora: Renata Bornancini Borges Fortes 

 

Minicurso 4: Uso combinado de DISTANCE y SIG para el monitoreo regional de aves en agroecosistemas  
(Curso em Espanhol) 

Ministrantes: Dra. Sonia Canavelli  e Dr. Jaime Bernardos (Estación Experimental G. Covas, 
del INTA, La Pampa) 

Local: Sala 607 do Prédio 40 

Monitora: Ana Paula Bertoldi 

 

Minicurso 5: Monitoramento de aves. 

Ministrante: MSc. Jan Karel Felix Mähler Jr. (ONG Curicaca) 

Local: Sala 608 do Prédio 40 

Monitor: Ismael Franz 
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Minicurso 6: O modelo de Hamilton na dinâmica familiar: evolução de infanticídio e fratricídio em aves 
Ministrante: Dra. Regina H. F. Macedo (UnB) 

Local: Sala 609 do Prédio 40 

Monitor: Márcio Repenning 

 

Minicurso 7: A genética das aves 
Ministrante: Dra. Cristina Yumi Myiaki (USP) 

Local: Sala 610 do Prédio 40 

Monitora: Aline de Fraga Pinto 

 

Minicurso 8: Biologia da conservação aplicada: o software VORTEX e a simulação estocástica do processo 
de extinção 
Ministrante: M.Sc. Claiton Martins-Ferreira (UFRGS) 

Local: Sala 611 do Prédio 40 

Monitor: Jonas Bassani 

 

Mini-curso 9: Biologia e conservação de aves marinhas 
Ministrante: Dr. Joaquim Olinto Branco (Universidade do Vale do Itajaí- UNIVALI) 

Local: Sala 612 do Prédio 40 

Monitora: Ursula Brasil Rasquin 

 

Mini-curso 10: Introdução a Bioacústica 

Ministrante: Dr. Luiz Pedreira Gonzaga (UFRJ) 

Local: Sala 613 do Prédio 40 

Monitor: Tiago dos Santos da Silveira 

 

 



 

 18 

RESUMOS DAS PLENÁRIAS 
 
 
PLENÁRIA 1 
 
UNDERSTANDING THE ORIGINS AND EVOLUTION OF THE SOUTH 
AMERICAN AVIFAUNA.  
Joel Cracraft, Camila Ribas, Pepe Tello. - Department of Ornithology, American Museum of 
Natural History, New York. 
 
South America harbors the most diverse avifauna in the world.  Understanding how this large 
avifauna was taxonomically assembled over time, and how we can explain current geographic 
and taxonomic patterns in species diversity, is a large and difficult problem that will require 
detailed systematic and biogeographic studies at different spatial scales.  At the largest scale we 
want to understand the origins of clades relative to close relatives distributed outside South 
America.  At somewhat more intermediate scales we want to reconstruct patterns of clade 
diversification within the major South American biotas (e.g., lowland tropical forest and 
drylands, montane forests, high montane open environments), which will help develop a 
picture of how patterns of diversity were established over time and space.  And at finer scales, 
we want to understand how currently recognized areas of endemism might have formed.  To 
answer all these questions we will require studies of major clades as well as of species-level 
assemblages. This talk presents an overview of our current understanding of these problems 
using exemplars from our own work, primarily a large-scale phylogeny of the suboscines, as 
well as a number of species-level phylogenies.  One goal is to use these 
phylogenetic/biogeographic analyses to investigate the ways in which South American Earth 
history is linked mechanistically to avian diversification. 
 
 
PLENÁRIA 2 
 
ANATOMIA NO CONTEXTO ATUAL DA ORNITOLOGIA / ANATOMY IN THE 
CURRENT CONTEXT OF ORNITHOLOGY 
Elizabeth Höfling - Departamento de Zoologia, Instituto de Biociências, Universidade de São 
Paulo, Rua do Matão, Travessa 14, n° 101, CEP 05508-900, São Paulo, Brasil. 
ehofling@usp.br 
 
O acúmulo de conhecimentos que se tem na atualidade sobre as aves passou por vários 
momentos na história da Ornitologia. Desde observações empíricas até o que existe hoje nas 
diferentes áreas que incluem desde a forma até estudos populacionais, comportamentais, 
fisiológicos, moleculares e filogenéticos. A anatomia tinha, inicialmente, um caráter puramente 
descritivo, porém esta visão deixou de existir quando a anatomia comparada procurou 
estabelecer padrões, que permitiram agrupar determinados conjuntos de aves com base em 
caracteres compartilhados. Estes foram os primeiros sistemas de classificação e não deixam de 
ter sua importância até os dias atuais. No final do século XIX e início do século XX, a 
Taxonomia e o estudo da Anatomia tradicional de Aves destacavam-se como campos 
promissores e dominantes da Ornitologia, mas em meados do século XX houve um maior 
desenvolvimento da pesquisa ornitológica com enfoque em trabalhos de campo. No final da 
década de 1970 surgiu uma nova linha de pesquisa que procura estabelecer as relações de 
parentesco dos táxons de Aves por meio do estudo anatômico e com a utilização da 
metodologia da Sistemática Filogenética. Assim, os caracteres anatômicos passaram a ser 
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considerados nas análises cladísticas, procurando estabelecer as homologias primárias e os 
estados de tais caracteres. Este campo de investigação científica antecedeu mesmo aquele da 
filogenia molecular e, embora se baseie em caracteres morfológicos, tem fornecido hipóteses 
filogenéticas robustas. O estudo anatômico das aves constitui um dos campos mais 
interessantes na pesquisa e no ensino, uma vez que é fundamental para outras pesquisas de 
caráter funcional e evolutivo, além de contribuir para o desenvolvimento de outras áreas do 
conhecimento da Biologia, da Paleontologia e, até mesmo, da Taxonomia. Sem dúvida, é na 
Paleontologia que o conhecimento da forma é fundamental no reconhecimento de fósseis e 
sua adequada identificação. Além disso, a vertente anátomo-funcional contribui para o 
entendimento de como as aves exploram o ambiente e capturam alimento, já que as aptidões e 
limitações anatômicas podem explicar muitas das interações entre elas e o ambiente. No 
Brasil, o grupo de pesquisa que se dedica à anatomia, nas quase três últimas décadas, o faz 
com o principal intuito de melhor conhecer as aves neotropicais sob todos esses diferentes 
aspectos. Para tal grupo, o estudo anatômico constitui-se na base para estudos de filogenia e 
evolução das Aves, além de anatomia funcional voltada para o estudo da cinese craniana, 
quanto à apreensão de alimento, e da locomoção bípede. Embora a locomoção aérea tenha 
sido universalmente muito explorada, a bípede e a aquática foram muito negligenciadas, 
representando um campo de investigação extremamente rico e interessante. Alguns sistemas e 
órgãos – tais como o esqueleto, a musculatura, a siringe e a morfologia externa – têm 
contribuído com uma riqueza de caracteres anatômicos que permitem o estabelecimento de 
hipóteses filogenéticas ou, até mesmo, para decisões taxonômicas. 
 
Palavras-chave: anatomia funcional, evolução, paleontologia. 
Financiamento: CNPq. 
 
 
PLENÁRIA 3 
 
MONITOREO ECOTOXICOLÓGICO DE PLAGUICIDAS SOBRE LAS AVES EN 
AGROECOSISTEMAS: PROCEDIMIENTOS Y HERRAMIENTAS 
María Elena Zaccagnini. Instituto de Recursos Biológicos, INTA-CIRN-CNIA, Los Reseros y 
Las Cabañas s/n, 1712 Villa Udaondo, Castelar, Argentina. mzaccagnini@cnia.inta.gov.ar. 
 
El uso de plaguicidas en cultivos agrícolas, tiene implícitos una serie de riesgos para la 
biodiversidad que son fácilmente desapercibidos en el sector agropecuario, en parte por las 
dificultades asociadas a su monitoreo a campo. Las evidencias de toxicidad aguda desaparecen 
rápidamente por la predación y hay escasa percepción sobre los riesgos del uso de plaguicidas, 
no solo sobre las aves sino sobre otros grupos biológicos y la salud humana. En la Argentina, 
entre 1995-1998, ocurrieron mortandades masiva de miles de aguiluchos langosteros 
migratorios y otras 25 especies residentes por el uso de insecticidas en cultivos y pasturas,. 
Estos acontecimientos desafiaron a la generación de un programa que empoderara con 
protocolos y herramientas para tomar decisiones sobre bases confiables y permanentes. El 
programa consta de cinco componentes principales: 1. Procedimientos operativos 
estandarizados de campo para documentar mortandades de aves, que permiten por un lado, 
generar información de campo confiable y comparable y usar la información para la toma de 
decisiones de control del uso correcto de plaguicidas y de conservación de biodiversidad. 2. 
Monitoreo poblacional de aves y Mapeo a escala regional, los que se desarrollaron y pusieron 
en práctica a partir de 2002, con protocolos de muestreo de distancias y SIG, que permiten 
establecer relaciones entre riqueza total de aves y abundancia de 20 especies focales en 
agroecosistemas y variables de uso de la tierra y condiciones del hábitat. 3. Monitoreo del uso 
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de plaguicidas y evaluación del riesgo ecotoxicológico para aves, a través del uso de un 
modelo de riesgo de toxicidad aguda, que combina el relevamiento de información a escala de 
campo y la predicción del riesgo a partir del uso del software “calculadora de riesgo 
ecotoxicológico para aves” desarrollado por el programa. 4. Mapeo regional del riesgo de 
toxicidad aguda, que apoyado en SIG grafica espacialmente el desempeño ambiental de las 
practicas de uso de agroquímicos, y permite orientar las macro-decisiones a nivel de los 
organismos de conservación de la biodiversidad. 5. Extensión y educación ambiental rural,  
que permite internalizar cada componente en los sistemas reales de producción agropecuaria. 
La integración de los 5 componentes, permitió en Argentina disminuir los impactos de 
mortandad masiva, visualizar y empoderar a los aplicadores, productores, y tomadores de 
decisión con herramientas que permiten predecir los riesgos y anticipar posibles impactos y 
medidas de manejo que contribuyan a la conservación de las aves a una escala nacional. Este 
programa puede ser adaptado e implementado en otros países del Cono sur.   
 
Palabras claves: Monitoreo, aves, uso plaguicidas, riesgo ecotoxicológico, muestreo de 
distancias, extensión, agroecosistemas. 
Financiado por INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) y NMBCA 
(Neotropical Migratory Birds Conservation Act, USFWS) 
 
 
PLENÁRIA 4 
 
CONSERVING BIRDS IN HUMAN-DOMINATED LANDSCAPES 
Jonh Marzluff - University of Washington 
 
Urbanization reduces, converts, perforates, and fragments native vegetation.  It also provides 
food, water, and shelter for birds.  I review some of these processes at national and global 
scales and detail how they affect bird demography, relative abundance, and community 
composition in the Seattle metropolitan region.  Bird diversity peaks at intermediate levels of 
human settlement primarily because of the colonization of intermediately disturbed forests by 
early successional, native species.  Extinction of native forest birds and colonization of 
settlements by synanthropic birds have lesser effects on the overall pattern of avian diversity 
with respect to the level of urbanization.  However, extinction increases linearly with loss of 
forest and colonization by synanthropic species decreases curvilinearly with reduction of 
urbanization.  It appears that the response of adult survivorship (not reproduction or 
dispersal) to human activities is an important demographic mechanism determining which 
species live with or away from people. Intermediate disturbance appears to drive diversity by 
increasing the heterogeneity of the local land cover.  The maintenance of high local and 
regional diversity will require planning and cooperation among a diverse group of planners, 
ecologists, policy makers, home owners, educators, and activists so that the same landscapes 
are not promulgated everywhere.  Maintaining high bird diversity and contact with culturally-
stimulating species where people live may engage humanity to value nature. 
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PLENÁRIA 5 
 
BIOGEOGRAPHY AND SPECIATION OF SOUTH AMERICAN BIRDS.  
Jon Fjeldså – UNMSN – JFjeldsaa@snm.ku.dk 
 
The longstanding chasm between ecological and historical biogeography has limited the range 
of questions that is asked and the interpretations of processes that drive biodiversity patterns. 
In this presentation I will link species distributions for some large clades of South American 
birds with phylogenetic information. It appears that the majority of species inhabiting the 
large lowland biomes represent rather short phylogenetic branches, and that the species 
richness patterns of these areas reflect well the variation in contemporary climate within these 
regions. However, old species with small or relictual distributions follow more aggregated 
patterns in the montane regions. This pattern corresponds closely with “hotspots” of recently 
evolved species, suggesting that the diversification process is to a large extent driven by 
environmental conditions that enhance local persistence of lineages in these complex 
landscapes. These large-scale patterns were very similar for endemic suboscine clades radiating 
over the last 20 million years and songbird clades colonizing South America during the same 
time period, suggesting that competition between such groups did not constrain the 
geographical pattern of diversification. For a good understanding of large-scale patterns of 
avian diversity we need to understand the relationship between processes of cladogenesis, in 
specific areas, and accumulation of species in the most productive biomes because of adaptive 
re-distribution.   



 

 22 

RESUMOS DAS PALESTRAS 
 
PALESTRA 1 
 
O USO DA GENÉTICA EM ESTUDOS DE EVOLUÇÃO, DE BIOGEOGRAFIA E DE 
CONSERVAÇÃO DE AVES. 
Cristina Yumi Miyaki - Departamento de Genética e Biologia Evolutiva, Instituto de 
Biociências, Universidade de São Paulo, Rua do Matão 277, São Paulo, SP, 05508-090. 
cymiyaki@ib.usp.br / cymiyaki@usp.br 
 
A Genética e, em particular, a Genética Molecular, é um campo que tem ampliado bastante 
seu uso em questões relacionadas ao estudo da biodiversidade. Em aves isso não é diferente. 
Cada vez mais estudos sobre evolução, biogeografia e conservação têm se beneficiado de 
dados genéticos que se somam a outras informações para testar hipóteses e recomendar ações. 
Os marcadores genéticos permitem identificar unidades evolutivas e unidades de manejo e 
suas relações. Assim, pode-se conhecer o padrão de distribuição da variabilidade genética dos 
organismos. Ao cruzar essa informação com dados de distribuição geográfica dessas unidades 
é possível buscar padrões biogeográficos e investigar a história dessas áreas geográficas. 
Adicionalmente, os dados moleculares permitem estimar o tempo associado à separação das 
linhagens, agregando mais informação às inferências. O conhecimento dos padrões 
biogeográficos permite entender melhor como e quando a diversificação de linhagens ocorre e 
como a diversidade é mantida. Além disso, a Genética pode ser utilizada em problemas 
aplicados à conservação das espécies, por exemplo, a identificação do sexo em espécies sem 
dimorfismo sexual externo, a formação de casais menos similares para a reprodução em 
cativeiro, a origem na natureza de aves apreendidas, a identificação da espécie em casos nos 
quais não há amostra para análise morfológica, entre outros. 
 
 
PALESTRA 2 
 
LECCIONES DERIVADAS DE MONITOREAR TENDENCIAS POBLACIONALES 
DE CISNES DE CUELLO NEGRO (Cygnus melancoryphus) Y ABUNDANCIA DE OTRAS 
AVES ACUÁTICAS EN SANTUARIO DE LA NATURALEZA AFECTADO POR 
CONTAMINANTES DE UNA PLANTA DE PULPA DE PAPEL EN EL SUR DE 
CHILE.  
Roberto P. Schlatter y Eduardo Jaramillo. Instituto de Zoología, Facultad de Ciencias, 
Universidad Austral de Chile, Casilla 567, Valdivia, Chile. rschlatt@uach.cl  
 
El monitoreo de tendencias poblacionales de Cisnes de cuello negro (CCN) en la cuenca 
terminal del río Cruces iniciada en 1975, primero en forma periódico y partir de 1985 en 
forma mensual, con censos en embarcaciones y en algunos años con controles aéreos. En el 
intertanto el humedal fue declarado Santuario de la Naturaleza y aceptado como sitio Ramsar 
en 1981. Los censos demostraron fluctuaciones estacionales con máximos a fines de verano y 
comienzos de otoño (antes de la temporada lluviosa); esto también se demostró en otro sitios 
de Chile central (RN Laguna Torca y RN Humedal del Yali) La población de CCN fue 
incrementándose hasta el año 2000, de menos de 2000 ejemplares hasta 6000. El control 
mensual demostró que durante años de la Niña, CCN  tendían a aumentar notoriamente 
(1988-90 y 1996-98), mas del doble de la población existente. Durante épocas la Niña CCN 
también tienden a ser más erráticos por mayores variabilidades en los números mensuales en 
comparación con aquellos meses de años El Niño. La población chilena de CCN tiende a 
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distribuirse en humedales distribuidos a lo largo de la franja costera chilena desde la zona 
centro norte a Chiloe .Dichos humedales son más ricos en nutrientes y con mayor oferta de 
vegetación para alimento y nidificación. La mayoría de los sitios están protegidos por lo que 
las poblaciones de cisnes pueden sobrevivir, pero no necesariamente reproducirse. Para 
reproducirse CCN necesitan de humedales estables: niveles de agua sin fluctuaciones 
estacionales, vegetación sumergida para alimento y vegetación emergente para nidos. Existen 
sitios de este tipo en la franja costera pero el más estable, es el estuario con amplios bañados y 
cauce central, el del río Cruces. Allí la población reproductiva se ha establecido desde 
1986/87, hasta alcanzar 250 nidos en promedio hasta la temporada 1998/99, en que doblo en 
promedio hasta el año 2004/05 en que no hubo nidificación por contaminantes que 
eliminaron el Luchecillo (Egeria densa), vegetal sumergido y  alimento de CCN y taguas del 
genero Fulica., esto causo la emigración y mortalidad de ambos tipos de aves que representan 
el 90% de aves acuáticas. Aves muertas mostraron poco peso e hígados con pigmentos 
oscuros en hepatocitos debido a niveles significativamente mas altos de Fe. El Luchecillo 
cambió a color café pardo con áreas necroticas y costras de diatomeas y sales que 
contrastaban con las verdes plantas sanas; síntomas de altos contenidos en Fe en el agua. Fe y 
otros metales pesados fueron la causa más probable de mortalidad de Luchecillo y aves 
acuáticas herbívoras. Estos metales demostraron cambios importantes en la calidad del agua 
que ocurrieran espacialmente y temporalmente a partir de marco a mayo del 2004 después del 
inicio de operaciones de una gran planta de pulpa de papel (Kraft) 25 km río arriba. Esta 
planta aplica importantes cantidades de sulfato de aluminio como coagulante de partículas; se 
supone que exceso de aluminio resulto en la precipitación de Fe y otros metales y ser estos 
absorbidos por plantas acuáticas sumergidas. La soluciones a este problema son desviar las 
emisiones contaminantes al mar (Mehuin) con conflictos socioeconómicos con los pescadores 
locales, exigir normas mas estrictas sobre calidad de las emisiones y un plan de rehabilitación y 
recuperación del Santuario que ha sido enlistado en el registro de Montreux de la Convención 
Ramsar. 
 
 
PALESTRA 3 
 
DESVENDANDO SISTEMAS SOCIAIS E DE ACASALAMENTO DAS AVES 
ATRAVÉS DE MÚLTIPLAS FERRAMENTAS DE ESTUDO 
Regina H.F. Macedo – Departamento de Zoologia – IB, Universidade de Brasília, 70910-900 
Brasília, D.F. rhfmacedo@unb.br 
 
As tecnologias que nos permitem pesquisar as bases biológicas do comportamento vêm sendo 
desenvolvidas de forma acelerada. Esses avanços incluem protocolos cada vez mais 
sofisticados de manipulações experimentais em campo e laboratório, análises hormonais para 
desvendar o sistema endocrinológico comportamental, além de ferramentas moleculares para 
determinar parentesco e padrões comportamentais. Na primeira parte de minha palestra 
discutirei a relevância dessas tecnologias e sua aplicação nos estudos ornitológicos 
comportamentais. Darei maior ênfase à importância da utilização de técnicas genéticas, que 
nos permitem avaliar o nível de parentesco entre indivíduos de uma população, o que é de 
suma importância na compreensão da evolução de sistemas sociais e de acasalamento. Já na 
época de Darwin cogitava-se que o comportamento seria pelo menos parcialmente 
determinado por fatores hereditários. Mas foi somente em 1964, com o trabalho 
importantíssimo do geneticista inglês William Hamilton, que se consolidou a idéia de que o 
parentesco entre indivíduos seria fundamental no processo seletivo, levando à evolução da 
cooperação e da socialidade. Depois, temos também a questão do desenvolvimento de 
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comportamentos altruístas que, de acordo com modelos teóricos, seriam mais freqüentes 
entre indivíduos aparentados. Outra faceta do estudo comportamental onde estão sendo 
aplicadas as ferramentas genéticas é o estudo do investimento paternal. Sugere-se que existe 
uma associação positiva entre certeza de paternidade e o grau de investimento paternal. 
Portanto, a compreensão de sistemas sociais e de acasalamento nas aves exige um 
conhecimento das relações de parentesco entre indivíduos. Na segunda parte de minha 
palestra farei um relato sobre os estudos com aves que tenho desenvolvido em meu 
laboratório, e que ilustram alguns dos conceitos discutidos. Os estudos que apresentarei 
enfocam a utilização de ferramentas moleculares nos sistemas de reprodução social do anu 
branco (Guira guira) e do quero-quero (Vanellus chilensis), além de experimentos e bases 
hormonais referentes aos padrões de acasalamento do tiziu (Volatinia jacarina). 
 
 
PALESTRA 4 
 
ESTIMATIVA DE RIQUEZA DE ESPÉCIES DE AVES PELO MÉTODO DE LISTAS 
DE MACKINNON 
Prof. Rômulo Ribon, Departamento de Ciências Biolóicas – ICEB, Universidade Federal de 
Ouro Preto, Ouro Preto - MG. romuloribon@yahoo.com.br 
 
Inventários de espécies são o ponto de partida para o estudo de comunidades e, muitas vezes, 
para o estabelecimento de áreas prioritárias para conservação. A grande riqueza de espécies da 
avifauna na região Neotropical, no entanto, impõe barreiras ao levantamento exaustivo de 
espécies para a comparações espaciais ou temporais. Os métodos mais bem estabelecidos para 
o estudo de comunidades de aves são listas simples de espécies, o uso de redes-neblina, os 
métodos por pontos, de transectos e o mapeamento de territórios. Para se verificar se uma 
área está bem amostrada pelo método das listas simples, geralmente se usam listas diárias e 
obtêm-se as curvas de acúmulo de espécies. Nos métodos de transectos e pontos se obtêm 
curvas de acúmulo por unidades amostrais. No mapeamento de territórios, normalmente se 
obtém o número de espécies por unidade de área, podendo-se obter também curvas de 
acúmulo de espécies por unidade de área ou por visita. Todos esses métodos têm 
desvantagens quando o objetivo principal é a definição da composição e riqueza de espécies: 
O método de listas simples produz um pequeno número de amostras. Os métodos de 
transectos e pontos pressupõem uma facilidade locomoção que, pelo menos em ambiente 
florestal, pode ser extremamente difícil. A logística para estabelecimento de pontos e 
transectos, associados à segurança e rapidez na coleta de dados tornam-se, por vezes, um 
grande complicador. Além disso, ambos os métodos têm, na maioria dos casos, restrições de 
horários de aplicação, restringindo o tempo de amostragem ao longo do dia. Porém, na 
maioria das vezes dispõe-se de pouco tempo para a realização de inventários. Já o método de 
mapeamento de território é extremamente restritivo em sua abrangência espacial, dificultando 
a amostragem de amplas áreas. Outras premissas que devem ser seguidas na implementação 
dos métodos por pontos, transectos e de mapeamento dificultam seu uso em inventários 
rápidos ou de grandes áreas. Como alternativa, tem-se utilizado o método de listas de espécies 
proposto originalmente por John Mackinnon (1991) para as aves de Java e Bali. Esse método 
permite que se realizem amostragens ao longo de todo o dia, em trilhas pré-existentes, com 
experiência mediana na identificação de espécies e sem várias das limitações dos outros 
métodos. No método de Mackinnon registram-se as 20 primeiras espécies encontradas, 
identificadas (preferencialmente) ou não. Nessa lista, não se registra nenhuma espécie 
repetida. Inicia-se então uma nova lista, evitando-se locais amostrados no mesmo dia. Esse 
processo continua até o final das amostragens (definidas a critério do pesquisador, 
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normalmente sob pressão de tempo e dinheiro), com a obtenção de dezenas de listas ao final 
de poucos 4-5 dias de campo. O número cumulativo de espécies é então apresentado em 
gráfico para cada lista (a unidade amostral do método), obtendo-se uma curva do coletor. A 
grande vantagem do método de listas com relação à confecção diária de listas “corridas” é a 
obtenção de amostras padronizadas sem restrição do tempo gasto na sua obtenção (p. ex. 
permitindo que o observador colete ou procure uma espécie com voz desconhecida, o que 
raramente é possível no método de pontos ou transectos). Outras vantagens são o grande 
número de amostras que se obtém em um único dia de campo (que será maior quanto maior a 
experiência do pesquisador em identificação das espécies em campo). Esse grande número de 
amostras padronizadas permite que as mesmas sejam utilizadas para a estimativa de riqueza de 
espécies através do uso de estimadores não-paramétricos (Chao, Jacknife, Bootstrap etc.). Esses 
estimadores, além de proporcionarem uma estimativa mais próxima do real sobre a riqueza de 
espécies de uma área, permitem que se obtenha um intervalo de confiança dessas estimativas. 
A acurácia e precisão de cada estimador para comunidades de aves, no entanto, são ainda 
pouco conhecidas para florestas neotropicais mas estudos em dez grandes blocos de 
diferentes tipologias de Mata Atlântica e uma de Caatinga indicam que o Bootstrap é, de um 
modo geral, o método mais preciso, sendo o Chao, aparentemente, o mais acurado. Os 
grandes intervalos de confiança produzidos pelo Chao são, por outro lado, uma contra-
indicação para o seu uso. O cálculo desses estimadores pode ser facilmente feitos através de 
programas gratuitos adquiridos via Internet , como o Estimate S (Robert K. Colwell, Universit 
of Connecticut). Apesar da utilidade do método de Mackinnon associado aos estimadores de 
espécies, deve-se alertar aos potenciais usuários de suas desvantagens para a determinação de 
abundância de espécies. Embora as estimativas de abundância (Ìndices de Freqüência nas 
Listas - IFL) sejam úteis para comparações grosseiras, estimativas mais precisas de abundância 
ou densidade devem, preferencialmente, ser obtidas pelos métodos de mapeamento de 
territórios ou de transectos ou pontos, estes últimos baseados em estimativas de distância e já 
com vasta literatura e tratamento estatístico disponível. 
 
 
PALESTRA 5 
 
BIRDS ON THE BRINK: THE ROAD TO RECOVERY IN THE BUNTINE-
MARCHAGEE CATCHMENT OF THE WESTERN AUSTRALIAN WHEATBELT. 
Dr Andrew Huggett – InSight Ecology, PO Box 6287, Coffs Harbour Plaza, New South 
Wales 2450, Australia. andrew.huggett@bigpond.com 
 
There has been global recognition of the plight of biodiversity in highly fragmented 
agricultural landscapes and of the need to take action now. However, this intervention has 
often not targeted, or has inadequately targeted, the restoration of landscape function and 
structure. This is essential for the long-term recovery of remnant native plant and animal 
communities in these landscapes. In the wheatbelt of western Australia – one of the most 
fragmented yet botanically diverse ecosystems in the world - a number of catchment-based 
restoration projects have been undertaken. I report on one of these projects - in Buntine-
Marchagee Catchment of the northern wheatbelt - which is implementing a landscape design 
based on a modified version of the focal species approach (sensu Lambeck 1997).  I will 
outline the development of this design, its underpinning science, and its current 
implementation in the catchment. This work forms part of a major initiative to recover the 
biological, hydrological and agronomic functions of this catchment, undertaken by the 
Western Australian Department of Environment and Conservation, in conjunction with other 
government agencies and community-based conservation organisations. 
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PALESTRA 6 
 
METODOLOGIAS INOVADORAS PARA O ESTUDO DE ECOLOGIA DE AVES 
MARINHAS E TERRESTRES: TRANSMISSORES POR SATÉLITE, 
GEOLOCALIZADORES E ISÓTOPOS ESTÁVEIS. 
Leandro Bugoni.  University of Glasgow, Division of Environmental and Evolutionary 
Biology, G12 8QQ, Glasgow, UK. L.bugoni.1@research.gla.ac.uk – Projeto Albatroz, Av. dos 
Bancários, 76/22, Santos-SP.  
 
Conhecer a localização geográfica de uma ave em tempo real acessando uma página na 
internet, rastrear um indivíduo ao longo de todo o ano ou investigar o que uma ave comeu há 
seis meses em áreas de migração a milhares de quilômetros de distância utilizando-se apenas 
uma pena ou uma gota de sangue... Estes são alguns dos assuntos que podem ser pesquisados 
através de rastreamento por satélite, localizadores geográficos e análise de isótopos estáveis. 
Estas metodologias desenvolvidas nas últimas duas décadas serão abordadas nesta 
apresentação: como funcionam, possibilidades de pesquisa, limitações e exemplos de estudos 
realizados. 
Rastreamento por satélite: este método passou a ser utilizado a partir da década de 90 e 
consiste de um terminal de transmissão (PTT) de posicionamento global (GPS) afixado na ave 
e programado para coletar dados sobre a localização da ave e enviá-los para o satélite a 
intervalos pré-programados. Os transmissores por satélite permitem localizar o animal 
rastreado em tempo real, com precisão de poucos metros e relacioná-los com características 
ambientais como tipo de vegetação ou massa de água; calcular a velocidade de deslocamento 
entre localizações sucessivas; determinar a distância percorrida. Atualmente as principais 
limitações são o tamanho do equipamento (mínimo de 10 g e ave com peso superior a 1 kg), 
duração da bateria e custo elevado (R$ 6.000,00 por transmissor, além do custo diário de uso 
do satélite). 
Geolocalizadores: estes equipamentos de rastreamento começaram a ser utilizados com maior 
freqüência neste século. Consistem em um sensor de intensidade de luz e uma unidade 
armazenadora. Data, hora e intensidade de luz são registradas a cada 30 segundos por 
períodos tão longos quanto um ano. Estes dados permitem calcular a latitude e longitude em 
animais que percorrem grandes distâncias com precisão de 150 km. Em comparação com os 
transmissores por satélite, os geolocalizadores têm menor custo e menor tamanho, porém a 
ave precisa ser recapturada para a transferência dos dados para um computador. Além disso, a 
latitude não pode ser obtida durante os períodos de equinócio. 
Isótopos estáveis: o uso de isótopos estáveis em estudos ecológicos começou a ser utilizados 
na década de 80, porém com intensa aplicação somente no início do presente século. Consiste 
na quantificação de elementos como carbono, nitrogênio, enxofre ou hidrogênio e seus 
respectivos isótopos. Este método baseia-se em duas premissas: a) o tecido de um organismo 
reflete o tipo de alimento ingerido durante sua síntese; b) há fracionamento diferencial entre 
os isótopos de um mesmo elemento químico ao ser ingerido e metabolizado por um 
organismo (15N e 14N, 13C e 12C, etc.). Os isótopos estáveis permitem identificar o nível trófico 
entre grupos de animais (ex. machos x fêmeas, juvenis x adultos, sp. A x sp. B); ambiente 
terrestre-límnico e marinho apresentam proporções de isótopos de N distintas; assim como 
áreas geográficas apresentam diferentes proporções de isótopos de H. Desta forma, 
escolhendo-se adequadamente o elemento químico e o tecido a ser analisado, pode-se 
investigar a segregação trófica, diferenças entre áreas de migração, a importância de 
determinado alimento na dieta, entre outras aplicações. Após a preparação de uma ínfima 
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quantidade de tecido, as amostras são “queimadas” e analisadas em espectrômetro de massa, 
processo que demora apenas 7 minutos, com custo aproximado de R$ 120,00 por amostra. 
Limitações do método são o custo relativamente alto por amostra, dificuldades de preservação 
de determinados tecidos em campo (sangue, por exemplo) e limitada disponibilidade de 
equipamentos e de pessoal existentes no Brasil. 
 
Palavras-chave: Procellariiformes, Brasil, sensoriamento remoto, isótopos estáveis. 
Financiadores: CAPES, University of Glasgow, NERC – National Environmental Research 
Council – UK, American Bird Conservancy e North Star Science and Technology. 
 
 
PALESTRA 7 
 
IMPORTÂNCIA E ESTRATÉGIAS PARA A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 
FORA DAS ÁREAS PROTEGIDAS 
Demétrio Luis Guadagnin – PPG – Biologia, UNISINOS. dlg@unisinos.br 
 
As ações de conservação da biodiversidade são guiadas pelos três objetivos da Convenção da 
Diversidade Biológica – a conservação da diversidade biológica, o uso sustentável dos seus 
componentes e o compartilhamento justo e eqüitativo dos benefícios originados do uso dos 
recursos genéticos. A principal estratégia de conservação é a proteção de amostras 
representativas dos hábitats em um sistema de áreas protegidas que, entretanto, apresenta seus 
próprios desafios e limitações, uma vez que se estruturam a partir dos remanescentes do 
desenvolvimento em um planeta em rápida mudança. Além disso, a construção social da 
necessidade e das estratégias de conservação se baseia em argumentos sobre a importância da 
biodiversidade cuja realização se dá com mais freqüência fora do sistema de áreas protegidas. 
Estas percepções têm levado a uma progressiva mudança de paradigma, de ilhas de 
conservação para estratégias bioregionais, com abordagens ecossistêmicas e integrativas. 
Também implicam que a conservação efetiva depende de ações complementares, em escala de 
paisagem, com foco nos outros dois objetivos da CDB – uso e compartilhamento de 
benefícios – e com estratégias inovadoras capazes de interferir nas forças motrizes da perda da 
biodiversidade. Estes tópicos serão exemplificados através da situação e estratégias de 
conservação para aves aquáticas e áreas úmidas. 
 
 
PALESTRA 8 
 
AVES MIGRATÓRIAS E A INFLUENZA AVIÁRIA NO BRASIL 
Severino Mendes de Azevedo Júnior – Universidade Federal Rural de Pernambuco 
 

Em biologia, migração consiste em movimento sazonal associado à reprodução e à 
alimentação, sendo aves migratórias aquelas espécies que realizam esses deslocamentos. No 
Brasil ocorrem migrações do tipo: intercontinentais, regionais, dentre outras. As 
intercontinetais do inverno do Norte (inverno boreal) e do inverno do Sul (inverno austral), 
são as mais relevantes para o monitoramento da influenza aviária. As aves migratórias do 
inverno boreal (Charadriidae e Scolopacidae) chegam ao Brasil geralmente em setembro, 
através das rotas da Amazônia Ocidental, Amazônia Oriental, Brasil Central e costa Atlântica, 
permanecendo em território nacional até abril. Nos meses de junho e julho muitas espécies 
encontram-se em período reprodutivo no Ártico e somente indivíduos jovens e subadultos, 
ou adultos que não complementaram o ciclo de mudas de penas, permanecem nas áreas de 
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invernada até a próxima temporada de migração. Entende-se por áreas de invernadas os locais 
escolhidos pelas aves para pouso, alimentação, mudas e ganho de massa corpórea. Essas 
espécies podem ser encontradas em áreas úmidas de todo território nacional. Entretanto, os 
maiores bandos contados estão na costa Norte e Sul do Brasil, com menores números na 
costa Nordeste e Leste. Por outro lado, as áreas que mais apresentam informações publicadas 
são do litoral do Maranhão, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Sul.  
Dentre os anatídeos migratórios merece atenção especial para o monitoramento da influenza, 
a marreca-de-asa-azul (Anas discor) cujas populações invadem a baía de São Marcos, em São 
Luiz do Maranhão entre fevereiro e março. A. discor, oriunda do hemisfério Norte, vem sendo 
recuperada no Maranhão, sobretudo na baía de São Marcos. O trinta-réis (Sterna hirundo) com 
populações migratórias da costa Leste dos Estados Unidos vem sendo recuperado em vários 
estados da costa brasileira. Indivíduos jovens são observados durante o ano no Norte, 
Nordeste e Sul do Brasil. No que tange às migrações do inverno austral, várias espécies da 
Argentina, Chile, Uruguai chegam ao Brasil atingindo o Sul, Sudeste e, em alguns casos, o 
Centro Oeste. O Marrecão (Netta peposaca) constitui um exemplo de recurso cinegético que 
chega ao Brasil oriundo da Argentina. Essas populações em algumas localidades (Parque 
Nacional da Lagoa do Peixe no Rio Grande do Sul) no mês de março entram em contato com 
aquelas do inverno do Norte. Assim, até o mês de abril aves migratórias do Norte convivem 
em áreas de invernada com espécies do Sul. Em abril os migrantes do Hemisfério Norte 
retornam as suas áreas reprodutivas. Deslocamentos esporádicos e não sazonais também 
ocorrem no Brasil, sobretudo, originários da África, Espanha meridional e da Europa 
ocidental. Esses deslocamentos são observados em indivíduos jovens que estão em processo 
de aprendizagem de suas rotas migratórias, em espécies marinhas e costeiras, a exemplo de 
Calonectris diomedea que se reproduzem nos arquipélagos da Madeira e Açores e outras espécies 
colonizadoras, como a garça-vaqueira Bubulcus ibis. Movimentos de Procelariiformes na costa 
brasileira devem ser também mencionados para o monitoramento de epidemias.  As 
constantes reduções das áreas naturais vêm favorecendo a colonização de ambientes 
antrópicos, onde espécies silvestres interagem com espécies domésticas. Essa interação 
aumenta a possibilidade do aparecimento de epidemias de difícil controle, geralmente 
resultante do desequilíbrio ambiental. As aves sempre foram reservatórios naturais de algumas 
viroses, entretanto, novas formas de vírus vêm surgindo, sendo alguns, letais para o homem, a 
exemplo do vírus da influenza aviária (H5 N1).   No Brasil, inquéritos sorológicos realizados 
em 2005 e 2006 no Rio Grande do Sul, Bahia, Pará e Pernambuco, registraram vírus da 
influenza de baixa patogenicidade em Charadrius wilsonia (H4) Arenaria interpres (H3), Calidris 
pusilla (H3) C. canutus (H4) Sterna hirundo (H4) S. dougalli (H4) Larus dominicanus (H3). Foi 
também constatada a presença de influenza em aves domésticas no entorno dos sítos 
migratórios. Aves migratórias, residentes e domésticas não comerciais infectadas com o vírus 
na mesma localidade indicam que espécies migratórias infectadas com influenza podem 
transmitir o vírus para espécies residentes e, essas por sua vez a outras espécies, chegando 
consequentemente, aos aviários, contaminando assim, o setor avícola. A bibliografia existente 
sobre o vírus H5 N1 vem demonstrando que os anatídeos são os reservatórios que vêm 
contaminando a Ásia, Europa e parte da África. É verdadeiro afirmar que não ocorre 
migração direta das áreas infectadas para o Brasil. No entanto, na costa brasileira observam-se 
registros de deslocamentos esporádicos de aves oriundas da África e da Europa Ocidental. 
Esses deslocamentos não sazonais merecem atenção especial por parte de autoridades 
competentes. Considerando que o Brasil apresenta mais de 1980 espécies de aves e o  estado 
da arte da ornitologia aplicada, associada à epidemiologia, está dando os primeiros passos, 
sugere-se critérios para o monitoramento de aves como potenciais transmissoras da influenza. 
1-  espécies de anatídeos migratórios (A. discor),  aves citadas na literatura como reservatórios 
naturais do vírus da influenza de alta patogenicidade; 2 – espécies originárias do Hemisfério 
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Norte (maçaricos e trinta-réis), que migram para o Brasil e que apresentam várias áreas de 
pouso, alimentação, ganho de peso e troca de plumagem comprovados na literatura, e que em 
resultados laboratoriais foram positivas para influenza, independentemente da patogenicidade; 
3 - espécies migratórias com colônias de reprodução no Brasil (S. nilotica) que em resultados 
laboratoriais foram positivas para influenza,  independente da patogenicidade; 4 - espécies que 
visitam os aviários utilizando-os para alimentação, pouso (Passer domesticus, Columbina picui e 
outras); 5 - espécie colonizadora de reprodução colonial (B. ibis), abundante em áreas 
antrópicas que utilizam vegetação do entorno de alagados para pernoite e reprodução; 6 - 
espécie migratória  potencialmente pragas de grãos (milho, sorgo, soja) com ampla 
distribuição no Brasil (Zenaida auriculata e outras).  Os deslocamentos esporádicos da África e 
de algumas partes da Europa representam no momento, grande risco de contaminação, 
mesmo considerando que as espécies registradas até o momento na costa brasileira não são 
aquelas consideradas na bibliografia como os reservatórios naturais do vírus.  Levando-se em 
consideração a hipótese da transmissão em cadeia, as aves mortas ao longo da costa brasileira 
no período de abril/maio até julho/agosto devem ser recolhidas pelas autoridades 
competentes na perspectiva de controle da doença. Esse material manipulado pela população 
constitui um risco para a saúde pública.  
 
 
PALESTRA 9 
 
DESCARACTERIZAÇÃO DOS CAMPOS NATURAIS DO PARANÁ E SUA 
INFLUÊNCIA SOBRE A AVIFAUNA. 
Eduardo Carrano – Prof. Curso de Biologia PUCPR. Laboratório de Ecologia e Educação 
Ambiental. e.carrano@pucpr.br 
 
Os campos naturais do Estado do Paraná, ocupavam originalmente uma área aproximada de 
28.650 km², distribuídos nos três planaltos paranaenses, apresentando distinções quanto às 
características geográficas, geomorfológicas, altitudinais, florísticas e faunísticas, além das 
alterações antrópicas sofridas em cada região. Os extensos compartimentos naturais foram 
drasticamente substituídos por atividades agrícolas e pecuárias e mais recentemente pelos 
plantios de espécies exóticas (Pinus sp. e Eucalyptus sp.) e também pela rápida colonização de 
espécies exóticas invasoras sobre a vegetação nativa, restando apenas 0,23 % de campos 
primitivos. A palestra abordará os resultados obtidos durante estudos ornitológicos realizados 
entre os anos de 1994 e 2006 em diversas áreas ao longo dos três planaltos paranaenses, como 
também os efeitos da descaracterização dos campos naturais sobre a conservação da avifauna. 
Das 147 espécies de aves registradas utilizando campos naturais, oito são consideradas 
ameaçadas de extinção em nível nacional (Harpyhaliaetus coronatus, Scytalopus iraiensis, Culicivora 
caudacuta, Alectrurus tricolor, Anthus nattereri, Sporophila palustris, S. cinnamomea e S. melanogaster). 
Em algumas localidades amostradas, ao longo da APA da Escarpa Devoniana (392.363 ha), no 
segundo planalto paranaense, pôde-se comprovar o declínio na riqueza específica, além da 
diminuição da freqüência de ocorrência e na abundância relativa de algumas espécies, 
decorrentes de ações humanas como descaracterização da vegetação original, uso contínuo de 
queimadas e invasão de espécies exóticas, incidindo até mesmo em espécies consideradas 
comuns e abundantes em diversas outras regiões do estado, como Buteo albicaudatus, Anumbius 
annumbi, Gubernetes yetapa e Sicalis luteola. A criação de barreiras artificiais decorrentes das 
extensas áreas de plantio (principalmente de Pinus sp.) dificultam e/ou impossibilitam o fluxo 
de espécimes entre populações distintas, o qual ocorria naturalmente no passado, quando os 
campos naturais eram contínuos. A perda de sítios de alimentação, principalmente para 
espécies migratórias, como representantes do gênero Sporophila, com nove espécies distintas, 
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associada à intensa captura ilegal (na sua maioria de machos) também demanda grande 
preocupação, incidindo diretamente em espécies já conhecidamente ameaçadas como as 
supracitadas. Contudo, recentemente, esforços conservacionistas culminaram na criação de 
novas Unidades de Conservação as quais contemplaram áreas recobertas por campos naturais, 
como o Parque Nacional dos Campos Gerais (21.749 ha) com aproximadamente 23% de 
fisionomia campestre e o Refúgio de Vida Silvestre dos Campos de Palmas (16.445 ha), os 
quais possuem grande relevância na manutenção e conservação da diversidade biológica nos 
campos naturais do Estado do Paraná.       
 
 
PALESTRA 10 
 
EL IMPACTO POTENCIAL DE LAS GRANDES Y PEQUEÑAS PESQUERAS SOBRE 
LAS POBLACIONES DE PINGÜINO DE HUMBOLDT (SPHENISCUS HUMBOLDTI) 
EN EL PERÚ 
Armando Valdes, Patricia Majluf y Darwin Gomez – Unidad de Biologia de la Conservacion – 
Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima 
 
 
 
 
 

RESUMOS DOS SIMPÓSIOS 

SIMPÓSIO 1. RECONHECER E REPRESENTAR A DIVERSIDADE: 
SISTEMÁTICA MOLECULAR E PADRÕES DE DIVERSIFICAÇÃO EM AVES 
NEOTROPICAIS. 

Coordenadora: Dra. Camila Cherem Ribas (AMNH e USP) 
 Representing nature: species, speciation, and classification.Dr. Joel Cracraft (AMNH) 
 Species concepts, species individuation, speciation analysis, and classification are deeply 

interrelated intellectually. The history of systematics over the past 35 years documents a 
transition from evolutionary systematics — which saw classification as an art form and 
suggested that taxonomic groups are meant to reflect a taxonomists’ perception of overall 
similarity and differences — toward a system that reflects cladistic relationships.  Thus, 
the history of classification is marked by the discovery and elimination of paraphyly at all 
levels, from species to higher taxa.  Within the context of Mayr’s ideas about species and 
speciation analysis, both are very much the children of his ideas about classification. 
Nonphylogenetic classifications are obstacles to progress in comparative biology. 
Maximally predictive statements about the attributes of organisms — whether they be 
ecological, behavioral, genetic, phenotypic — are made possible by phylogenetic 
understanding. Once phylogeny is accepted as the foundation for biological information 
systems, moving toward phylogenetic classifications will be seen as both logical and 
essential. This thinking extends from the species level to that of higher taxa, which is why 
seeing species, speciation, and classification as being interrelated is so important. 

 
 Descobrindo novos táxons usando evidências moleculares em Scytalopus e Thalasseus. Dr. 

Sandro Luis Bonatto (PUCRS) 
 Sistemática molecular e padrões de diversificação do Gênero Pyriglena (Thamnophilidae). 

Msc. Marcos Maldonado-Coelho (University of Missouri, St. Louis)  
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 Sistemática molecular, amostragem e a percepção dos padrões de diversificação em alguns 
grupos de aves Neotropicais. Dra. Camila Cherem Ribas (AMNH e USP) 

 Os Avanços nos estudos da sistemática e a sua Influência na conservação das aves 
neotropicais. Dr. Pedro Develey (BirdLife International/SAVE Brasil) 

Compreender os padrões de diversificação, incluindo a origem e organização espacial e 
temporal da diversidade atual, é um dos principais objetivos da biogeografia e tem 
consequências importantes para conservação. Apesar de a região Neotropical englobar a 
maior diversidade de espécies do mundo, muito pouco se sabe sobre a origem e organização 
dessa diversidade. O estudo dos padrões de diversificação é altamente dependente de como é 
reconhecida a diversidade, ou seja, como são delimitadas as unidades que compõe a 
diversidade (Zink e McKitrick 1995). O debate sobre conceitos de espécie é extenso (Wheeler 
e Meier 2000), mas uma padronização é necessária para que seja possivel comparar grupos e 
faunas regionais diferentes. Enquanto não houver uma compreensão básica da diversidade, e 
enquanto essa compreensão não estiver refletida na taxonomia vigente, generalizações sobre 
padrões de diversificação, biogeografia histórica e prioridades para conservação estarão 
comprometidas (Bates e Demos 2001). Em aves, o problema da aplicação dos diferentes 
conceitos de espécie e do extensivo uso de subespécies na sistemática vigente já foi 
reconhecido (Zink e McKitrick 1995, Zink 2004). Diversos estudos de sistemática molecular 
têm mostrado que, frequentemente, espécies biológicas reconhecidas pela taxonomia vigente, 
englobam mais de uma linhagem molecular (por exemplo, Aleixo 2004, Ribas et al. 2006). A 
falha da sistemática "tradicional" em reconhecer essa diversidade precisa ser reconhecida e 
debatida, ou estudos que tentam buscar padrões gerais ou realizar comparações entre faunas 
estarão sujeitos a chegar a conclusões que não se aproximam da realidade. Alguns exemplos 
são os diversos trabalhos que falham em reconhecer a Amazônia como uma região de alta 
diversidade quando comparada aos Andes (ver referências em Bates e Demos 2001), e um 
estudo comparativo de padrões de diversificação nas terras altas e baixas do Neotrópico que 
conclui que não há evidência de diversificação rec  ente nas terras baixas (Weir 2006). O 
simpósio proposto tem como objetivo explorar o debate de como os conceitos de espécie 
adotados se refletem na taxonomia, e como esta, por sua vez influencia a percepção da 
diversidade e dos padrões de diversificação das aves na região Neotropical. Isto será realizado 
através de apresentações teóricas sobre conceitos de espécie e padrões de diversificação, 
associadas a exemplos em que a revisão da sistemática de diferentes grupos de aves, baseada 
tanto em caracteres morfológicos quanto moleculares, alterou a maneira como a diversificação 
desses grupos é compreendida. 
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SIMPÓSIO 2. CENSOS NEOTROPICAIS DE AVES AQUÁTICAS: AVALIAÇÃO 
DE SUAS IMPORTÂNCIAS PARA A IDENTIFICAÇÃO E PROTEÇÃO DE 
ÁREAS ÚMIDAS COMO HÁBITATS DAS AVES AQUÁTICAS. 

Coordenador: Msc. João Oldair Menegheti  (UFRGS)  
 Censos Neotropicais de Aves Aquáticas-Brasil: avaliação de 2004 a 2006. Msc. João Oldair 

Menegheti  (UFRGS)  
 Avaliação dos resultados obtidos com os CNAAs efetuados na região centro-oeste do 

Brasil. Gislaine Disconzi 
 A experiência de dez anos de CNAAs (1990-1999): instrumento para a conservação e o 

manejo da vida silvestre. Bernabé López-Lanús - Wetlands International 
 Dez anos de CNAAs (1990-1999) no Chile: resultados mais expressivos. Dr. Roberto 

Schlatter - Universidade Austral do Chile 

O Censo Neotropical de Aves Aquáticas iniciou-se em 1990. É um subprograma dos Censos 
Internacionais de Aves Aquáticas. O embrião foram censos de espécies de Anatidae efetuados 
em alguns países da Europa, a partir de 1940. Ao longo dos anos expandiu-se aos dias de hoje 
com a participação da quase toda a Região Paleártica, grande parte da África, sul e este da Ásia 
e parte do Neotropico. O sucesso dos programas regionais fundamenta-se na adesão de 
ornitólogos e observadores de aves que atuam voluntariamente. No Brasil, a adesão tem sido 
ainda discreta, em especial, ao considerar-se a extensão do território nacional e sua diversidade 
de tipos de áreas úmidas. O convite aos participantes do simpósio baseou-se na longa 
trajetória de cada um e ao desenvovimento que os CNAAs atingiram na Argentina e no Chile. 
Pretende-se que a experiência dos países amigos seja uma exortação à participação dos colegas 
brasileiros. 

SIMPÓSIO 3. CONSERVAÇÃO DAS AVES DO PAMPA  I – O QUE SABEMOS (E 
O QUE DESCONHECEMOS) SOBRE AVES CAMPESTRES NO EXTREMO 
SUL DO BRASIL. 

 
Coordenador: MSc. Rafael Antunes Dias (UCPel) 
 Paisagens campestres do extremo sul do Brasil e suas aves. MSc. Glayson A. Bencke 

(Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul) 
 Encardida como briga de caudilho: a situação das aves ameaçadas do pampa. MSc. Rafael 

A. Dias (Universidade Católica de Pelotas) 
 As aves na fronteira Brasil-Uruguai: ameaçadas e/ou desconhecidas? Dra. Carla S. 

Fontana (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul) 
 Entre a cruz e a espada: desafios para a conservação de aves no sudoeste do RS. MSc. Iury 

A. Accordi (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) 
 Caboclinho-de-chapéu-cinzento Sporophila cinnamomea (Emberizidae) nos campos nativos 

do Rio Grande do Sul: ecologia e identificação de áreas prioritárias para conservação. Dra. 
Marilise M. Krügel (Centro de Educação Superior Norte do Rio Grande do Sul – UFSM) 

Os campos do extremo sul do Brasil são parte de um complexo de vastas áreas abertas que 
cobrem os relevos relativamente suaves da região do baixo rio Paraná e que se estende do 
centro da Argentina ao Uruguai e Paraguai meridional. Essa região, inserida no bioma 
“campos temperados”, é localmente conhecida por pampa, palavra de origem Quechua que 
significa “plano”. No Brasil, esse bioma é encontrado somente no Rio Grande do Sul e 
recobre aproximadamente 63% do Estado. Áreas campestres gaúchas ocorrem principalmente 
nos setores sul e oeste do Estado, apesar de manchas disjuntas recobrirem alguns trechos do 
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planalto do norte e nordeste. A ornitologia do pampa gaúcho se confunde com a ornitologia 
do Rio Grande do Sul, tendo suas origens no Século XIX, quando naturalistas e coletores 
começaram a reunir material proveniente de áreas abertas do Estado. Embora espécimes 
originários dessas regiões continuassem a serem coletados nesses moldes até meados do 
Século XX, foi somente com os estudos de William Belton, iniciados em 1970, que 
informações mais abrangentes da avifauna do Rio Grande do Sul começaram a ser 
produzidas. Trabalhos recentes têm contribuído para sedimentar alguns aspectos já 
consagrados da ornitologia gaúcha, especialmente aqueles relacionados à distribuição 
geográfica, e apontar novas linhas de investigação, especialmente em termos ecológicos e 
conservacionistas. Apesar desse longo histórico, o conhecimento ornitológico do pampa 
gaúcho encontra-se disperso em obras de cunho geral, relatórios de diversas naturezas e 
artigos científicos normalmente publicados em revistas de circulação restrita. Ademais, pouco 
se sabe sobre o tipo de informação disponível, o que dificulta a integração do conhecimento 
existente e a definição de áreas carentes de investigação. Assim, não constitui surpresa que 
aspectos básicos como os limites do bioma, sua heterogeneidade interna e padrões de 
diversidade e endemismo de aves ainda sejam nebulosos. O pampa apresenta um longo 
histórico de colonização européia e a pecuária extensiva tem sido a principal atividade 
econômica desenvolvida. As maiores cidades se concentram no litoral e uma baixa densidade 
populacional é regra no interior do bioma. A partir da segunda metade do Século XX, a 
agricultura começou a se expandir sobre os campos e, mais recentemente, monoculturas de 
árvores exóticas vem convertendo a paisagem aberta em florestas. Entretanto, os impactos 
dessas atividades sobre a ornis pampeana são pouco conhecidos, o que impede a proposição 
de estratégias conservacionistas adequadas. No intuito de avaliar o status do conhecimento 
ornitológico com vistas à conservação do bioma, o presente seminário tem por objetivos: (1) 
revelar que regiões são mais bem estudadas e onde estão as lacunas no conhecimento; (2) 
sintetizar informações sobre aves campestres ameaçadas de extinção; (3) oportunizar a 
integração dos estudos em andamento e balizar ações futuras; e (4) fornecer subsídios para 
iniciativas de manejo e conservação. Esses objetivos serão cumpridos respondendo as 
seguintes perguntas: (a) o que é o Pampa? (b) onde está o Pampa? (c) que áreas do Pampa são 
mais bem conhecidas em termos ornitológicos? (d) que tipo de conhecimento ornitológico é 
produzido no Pampa? (e) que lacunas existem em termos de conhecimento ornitológico e 
esforços de conservação no Pampa? e (f) como integrar o conhecimento existente? 

SIMPÓSIO 4. ECOLOGIA DE GRALHAS NEOTROPICAIS E NEÁRTICAS: UMA 
ANÁLISE COMPARATIVA PRELIMINAR. 

Coordenador: Dr. Luiz dos Anjos - Universidade Estadual de Londrina 
 Introdução sobre a família Corvidae. Dr. Luiz dos Anjos (Universidade Estadual de 

Londrina) 
  Ecologia de Cyanocorax caeruleus, C. cyanomelas e C. cristatellus. Dr. Luiz dos Anjos –

(Universidade Estadual de Londrina 
 Ecologia de Cyanocorax chrysops. Dra. Angélica Kazue Uejima - Universidade Federal de 

Pernambuco 
 Ecologia de Gymnorhinus cyanocephalus. Dr. John Marzluf - University of Washington 

 
As Gralhas Neotropicais ocorrem na América do Sul e Central. No Brasil ocorre somente um 
gênero, Cyanocorax, com oito espécies (uma espécie nova está sendo descrita para a 
Amazônia). As Gralhas Neárticas se restringem a algumas poucas espécies que ocorrem na 
América do Norte. Muito pesquisadas, as Gralhas Neárticas apresentam características 
ecológicas muito interessantes como a estocagem de alimento, a grande concentração de 
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indivíduos em certos períodos do ano e a existência de ajudantes de ninho durante a 
reprodução. As Gralhas Neotropicais são pouco conhecidas, especialmente as que ocorrem 
no Brasil, embora já existam publicações específicas para Cyanocorax caeruleus e C. cristatellus, 
além de uma Dissertação de Mestrado para C. chrysops. Com as poucas informações 
disponíveis para as espécies que ocorrem no Brasil é possível observar algumas semelhanças e 
algumas diferenças básicas na Ecologia em relação às Neárticas. Neste Simpósio comparam-se 
características eco  lógicas básicas de Gymnorhinus cyanocephalus (espécie Neártica) com as de 
espécies que ocorrem no Brasil (Cyanocorax caeruleus, C. cristatellus, C. chrysops, C. cyanomelas e de 
algumas espécies amazônicas). Além da compração, o Simpósio pretende estimular a pesquisa 
em campo deste grupo de aves 

SIMPÓSIO 5. CONSERVAÇÃO DAS AVES DO PAMPA II – ESTRATÉGIAS DE 
AÇÃO. 

Coordenador: Dr. Pedro Ferreira Develey (BirdLife International/SAVE Brasil)  
 O desafio de integrar o setor produtivo com a conservação da biodiversidade nos Pampas. 

Dr. Pedro Ferreira Develey  (BirdLife International/SAVE Brasil)  
 A representatividade das Unidades de Conservação para a proteção das aves dos Pampas. 

MSc. Jan Karel F. Mähler Jr. (PPG Ecologia UFRGS/ ONG Curicaca) 
 A estratégia do IBAMA para a conservação dos Passeriformes dos Pampas. MSc. 

Leonardo Mohr (IBAMA) 
 Conservação dos Pampas do Mercosul – um desafio para quatro países. Dr. Anibal Parera 

- BirdLife International  (Coordenador Geral Projeto Pastizales) 
 A produção sustentável e a preservação dos Pampas. Sr. Fernando Adauto – 

(Farsul/Apropampa). 

Os campos naturais existentes na região sul do Rio Grande do Sul possuem grande valor 
econômico e ambiental que estão desaparecendo rapidamente. A transformação de terras 
usadas para pastagens em áreas cultivadas ou em plantação de árvores exóticas é a principal 
causa da diminuição da superfície dos Pampas. Outros desafios para a conservação são o 
sobre-pastoreio, a invasão de plantas exóticas e o uso indevido de pesticidas. A perda dos 
campos gera sérios efeitos na diversidade biológica. Todo esse bioma foi intensamente 
transformado pela atividade humana, porém as características essenciais se mantiveram nos 
campos de criação de gado e terras adjacentes. A região dos Pampas abriga uma avifauna tão 
especializada quanto as florestas tropicais. Um total de 12 espécies globalmente ameaçadas 
podem ser encontradas nesses campos no sul do Brasil, como o veste-amarela (Xanthopsar 
flavus), os caboclinhos (Sporophila palustris) e (Sporophila cinnamomea) e a noivinha (Heteroxolmis 
dominicana). Algumas destas espécies também ocorrem nos campos limpos do Brasil Central, 
onde estão tão ameaçadas quanto no sul do país. Esses campos no sul do Brasil também 
representam 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 homem com a conservação ambiental, incluindo a 
criação de novas unidades de conservação que representam menos de 1% da superfície dos 
Pampas. Mesmo algumas das UCs já existentes ainda não estão completamente 
implementadas. O pobre sistema de áreas protegidas, somado às crescentes ameaças, revelam 
a urgente necessidade de um plano de conservação para os Pampas. A integração da produção 
e do desenvolvimento da região com a manutenção da rica biodiversidade é um dos maiores 
desafios para a conservação da singular avifauna dos Pampas. 
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SIMPÓSIO 6. ARQUIVOS SECRETOS: O QUE OS PARASITOS NOS ENSINAM 
SOBRE A ECOLOGIA E O COMPORTAMENTO DAS AVES?  

Coordenadora: Dra Cláudia Calegaro-Marques (UFRGS) 
 A importância da helmintofauna nos estudos da biodiversidade. Dra. Suzana Bencke 

Amato (UFRGS)  
 Aves migratórias: estudo da helmintofauna dos marrecões Netta peposaca. MSc. Eliane 

Fraga da Silveira (ULBRA)  
 São os biguás exclusivamente piscívoros? MSc. Cassandra Moraes Monteiro (UFRGS) 
 Os helmintos como indicadores das presas consumidas por Turdus rufiventris e Passer 

domesticus em um gradiente urbano-rural. Dra. Cláudia Calegaro-Marques (UFRGS) 
 Parasitos: amigos ou inimigos? Dr. José Felipe Ribeiro Amato (UFRGS)  

Os parasitos representam uma proporção significativa da biodiversidade de espécies existentes 
no planeta e o parasitismo é a relação mais comum entre os seres vivos considerando que, 
praticamente toda a espécie de metazoário de vida livre hospeda pelo menos uma espécie de 
parasito. Infelizmente, no entanto, nosso conhecimento acerca desta fascinante parcela da 
biodiversidade ainda é escasso, embora eles sejam um importante componente dos 
ecossistemas. Apesar do número de espécies de parasitos ser, ainda, desconhecido, alguns 
autores sugerem que existem mais espécies parasitas do que de vida livre. Apenas para o Filo 
Nematoda, 20.000 espécies já foram descritas, mas estima-se que este valor represente apenas 
2% da riqueza real, ou seja, a diversidade de nematóides seria da ordem de 1.000.000 de 
espécies, superando até mesmo a diversidade de insetos. No entanto, a riqueza de espécies 
parasitas nunca será totalmente conhecida até que todos os hospedeiros tenham sido descritos 
e estudados, uma tarefa aparentemente inatingível tendo em vista a estimativa de que existam 
cerca de 10 milhões de seres vivos na Terra. Assim como alguns helmintos são específicos a 
uma única espécie hospedeira, outros podem utilizar mais de um hospedeiro e os hospedeiros 
podem abrigar várias espécies de parasitos. Estes requerem ainda hospedeiros intermediários 
adequados e/ou condições favoráveis para os estágios de vida livre ou mecanismos adequados 
de transmissão de um hospedeiro para o outro. Dentro desta complexa relação parasito-
hospedeiro, se considerarmos, ainda, a taxa de extinção, que é estimada em uma espécie a cada 
20 minutos, conclui-se que boa parcela da fauna helmintológica está sendo perdida, em grande 
parte sem o conhecimento da ciência. Como os parasitos são componentes integrantes da 
biodiversidade, é necessário considerar as conseqüências de suas extinções locais e globais. Os 
estudos acurados da biodiversidade e fauna mundiais de parasitos estão baseados na 
importância intrínseca e extrínseca dos parasitos na saúde dos ecossistemas, como agentes de 
doenças, e nos ambientes natural e doméstico, terrestre, marinho ou de água doce. Dentro 
deste contexto, a parasitologia é uma das áreas mais integradoras dentro da Biologia, unindo 
ecologia, sistemática, evolução, biogeografia, comportamento e uma variedade de fenômenos 
biológicos, através de um contínuo de micro- a macroparasitos e seus hospedeiros 
vertebrados e invertebrados. As informações obtidas de estudos com parasitos têm um efeito 
sinergético, pois adicionam mais do contexto ecológico, histórico e biogeográfico ao estudo 
da biosfera do que aqueles derivados de organismos de vida livre. Os parasitos nos informam 
sobre a ecologia e o comportamento do hospedeiro e suas interações tróficas. Como os 
complexos ciclos de vida dos parasitos estão integrados dentro de intrincadas teias 
alimentares, eles podem ser indicadores das relações tróficas, da estrutura das teias 
alimentares, das preferências alimentares e do modo de forrageamento dos hospedeiros. Este 
tipo de informação deve ser priorizado e os parasitos devem ser considerados como provas da 
biodiversidade e como bibliotecas de história natural e geológica. Desta forma, os estudos da 
helmintofauna são importantes fontes de argumentação no desenvolvimento de estratégias de 
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conservação, pelo reconhecimento de sua diversidade e sua importância evolutiva. Os 
principais fatores que contribuem para uma alta riqueza nas comunidades de parasitos estão 
relacionados a características do hospedeiro, tais como a complexidade do canal alimentar 
(quanto mais complexo o hábitat, maior a diversidade de nichos ocupados pelos parasitos), a 
quantidade de alimento ingerido (aumenta a probabilidade de infecção pela ingestão dos 
estágios infectantes dos parasitos e o número de indivíduos por espécie), a movimentação do 
hospedeiro (aumenta a sua exposição a uma maior quantidade de parasitos e à efetividade de 
amostragem dos hábitats) e a amplitude da dieta do hospedeiro (espécies generalistas são 
expostas a uma maior variedade de fontes de parasitos do que as especialistas). No entanto, o 
ambiente é, também, determinante do padrão das comunidades de parasitos em aves. Como a 
maioria dos helmintos encontrados nas aves é adquirida através da ingestão, o ambiente como 
um todo, influenciará na sobrevivência e potencial transmissão de helmintos com ciclo de vida 
direto e sobrevivência e transmissão dos estágios intermediários. Neste contexto, os estudos 
desenvolvidos com a helmintofauna de aves no Rio Grande do Sul, que incluem as espécies 
hospedeiras Netta peposaca, Phalacrocorax brasiliensis, Turdus rufiventris e Passer domesticus, 
contribuem de forma significativa para elucidar aspectos da ecologia e comportamento destas 
espécies. 

SIMPÓSIO 7. AVES E PARQUES EÓLICOS NO BRASIL – OPORTUNIDADES E 
RISCOS. 

Coordenador: MSc.Jan Karel Felix Mähler Junior – PPG em Ecologia, UFRGS/ ONG 
Curicaca 

 Energia Eólica – situação atual e perspectivas para o Rio Grande do Sul, Brasil. MSc. 
Eberson José Thimming Silveira – Secretaria de Ciência e Tecnologia do RS/ PUCRS. 

 Avaliação do risco de empreendimentos eólicos à avifauna como instrumento para o 
licenciamento ambiental. MSc.  João Carlos P. Dotto - FEPAM 

 Importância do monitoramento de aves em distintas etapas do Aproveitamento Eólico 
Integral de Osório, Rio Grande do Sul. MSc. Jan Karel Felix Mähler Junior - PPG em 
Ecologia, UFRGS/ ONG Curicaca 

 Monitoramento de aves em parque eólico na zona costeira do Rio Grande do Sul. MSc. 
Iury Almeida Accordi - UFRGS 

 Levantamento e monitoramento de aves em parques eólicos de Santa Catarina. MSc. 
Marcos Antônio Guimarães de Azevedo 

 
O avanço tecnológico recente tem favorecido a utilização de medidas alternativas de geração 
de energia, como a energia eólica. Muito embora geralmente seja considerada uma alternativa 
“ambientalmente saudável”, a produção de energia por meio geradores eólicos (aerogeradores) 
representa uma fonte de impactos ambientais negativos, especialmente para as aves e outros 
organismos que se deslocam em vôo (Erickson et al., 2002; Kingsley & Whittam, 2003). A 
partir da divulgação dos primeiros dados referentes à mortalidade de aves por colisão em 
parques eólicos muitas discussões foram iniciadas sobre o tema. Para os primeiros 
empreendimentos de produção de energia eólica em larga escala dos Estados Unidos, 
implantados na Califórnia, foi reportada uma taxa de mortalidade inesperadamente alta de 
aves, especialmente de Falconiformes, o que chamou a atenção de pesquisadores e técnicos de 
agências ambientais da América do Norte (Orloff & Flannery, 1992; Erickson et al., 2001; 
Kingsley & Whittam, 2003). Tornou-se claro que a falta de conhecimento acerca das 
características de ocupação e utilização do terreno e do espaço aéreo pela fauna foi um dos 
fatores que possibilitou a instalação dos primeiros grandes parques eólicos em áreas de 
importância crítica para certas espécies de aves (Erickson et al., 2002). A partir disso, a 
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importância da realização de estudos prévios sobre fauna em áreas visadas para a instalação 
desses projetos foi amplamente reconhecida, intensificando-se os estudos na Europa e nos 
Estados Unidos (Osborn et al., 1998; Johnson et al., 2000; Osborn & Higgins, 2000; Johnson et 
al., 2002; BirdLife International, 2003; Kingsley & Whittam, 2001, 2003; Barrios & Rodríguez, 
2004; Mabee & Cooper, 2004; De Lucas et al., 2004). Apesar do crescente interesse sobre o 
tema no Brasil, este é bastante recente, não havendo ainda dados publicados sobre os poucos 
estudos em andamento. Da mesma forma, o conhecimento sobre as aves brasileiras é 
igualmente escasso no que diz respeito a aspectos da biologia das espécies, como migrações 
locais/sazonais, movimentos diários e alturas de vôos de espécies residentes e migratórias. 
Nestes casos, espécies compartilhadas com o Hemisfério Norte, mesmo que pertencentes a 
diferentes subespécies ou raças geográficas, podem servir de referência quanto a dados 
relativos à história natural e a impactos decorrentes da ação humana, como por exemplo, as 
aves de rapina, Falco femoralis, F. sparverius, Buteo swainsoni, Coragyps atratus, e os representantes 
de banhados e áreas úmidas, como Gallinago gallinago, Platalea ajaja e Dendrocygna bicolor, espécies 
bem conhecidas e que apresentam casos de colisões com estruturas de origem antrópica 
(Smith, 1980; Mueller, 1999; Buckley, 1999; Dean, 2000; Hohman & Lee, 2001; Smallwood & 
Bird, 2002). Considerando os aspectos apresentados acima, os resultados obtidos em outros 
continentes podem fornecer uma noção sobre a interação das aves e empreendimentos 
eólicos, porém os resultados obtidos nesses locais não podem ser considerados em sua 
totalidade no Brasil, em virtude das diferenças de espécies e hábitats, por exemplo. Dessa 
forma, discussões técnicas e estudos nos locais específicos do empreendimento tornam-se 
imprescindíveis. Tais discussões possibilitam a troca de informações entre pesquisadores e 
interessados no tema, aumentando a massa crítica existente e qualificando os estudos em 
andamento no país. 
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RESUMOS DAS COMUNICAÇÕES ORAIS 
 

COMUNICAÇÃO ORAL 1 
 
NUCLEAR GENES VERSUS MITHOCONDRIAL TO EVALUATE THE 
EVOLUTIONARY HISTORY OF THE KELP GULL (Larus domincanus) / GENES 
NUCLEARES VERSUS MITOCONDRIAIS PARA ELUCIDAR A HISTÓRIA 
EVOLUTIVA DOS GAIVOTÕES (Larus dominicanus) 
 
Gisele Pires de Mendonça Dantas 1, Joaquim Olinto Branco 2, Fausto Pires Campos3, Raquel 
Godinho 4, Nuno Miguel Ferrand4 e João Sthengel Morgante 1 

1LABEC/USP–Laboratório de Biologia Evolutiva e Conservação de Vertebrados, USP 
2UNIVALI – Universidade do Vale do Itajaí  
3IF/SP Instituto Florestal, São Paulo 
4CIBIO/UP – Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, Universidade 
do Porto, Portugal. giselebio@yahoo.com.br 
 
Kelp gull is a seabird widely distributed in the Southern Hemisphere. Some authors believe 
that population growth has caused the displacement of other seabirds. In previous studies of 
mtDNA we observed low rates of genetic variability for Kelp gull distributed along of the 
Brazilian coast (one haplotype for cytb and three haplotypes for ATPase 6 and 8). Variability 
remained low even when sequences of Kelp Gull from Kerguelen Island, Antarctic Peninsula 
and Australia (cyt b Pi = 0,00036 Theta = 0,00064, ATPase 6 and 8 Pi = 0,00063; Theta = 
0,00074). We formulated two alternatives hypothesis to explain this low genetic diversity in 
mtDNA: Kelp gulls may have experienced demographic events or a selective sweep may have 
resulted in low diversity in mtDNA. We developed nuclear markers for to verify if the low 
genetic variability was a characteristic of the entire genome (as expected under the 
demographic hypothesis) or only of the mitochondrial genome (as expected under the 
selective hypothesis). Thirty-three introns from nuclear genes were screened, and 13 genes 
were sequenced in a panel of 20 individuals from Brazilian coast, Antarctic Peninsula and 
Marion Island. The introns showed variation with average of one substitution for 100 bp, 
nucleotide diversity ranged from 0,00121 to 0,00535 and Theta from 0,00132 to 0,00628.  
These sequences disclosed substantial high variation compared with mtDNA. This is the first 
study with seabirds to use a great number of nuclear genes and mitochondrial markers. The 
variation found in nuclear multilocus unlinked genes, in contrast to low variation found in 
mtDNA, support the hypothesis of selective process in the mtDNA. Most of the seabirds 
show low genetic variation at intraspecific level, which may be a result of their high vagility. 
However, the seabirds present strong philopatry and wide geographic distribution, it is 
expected that they present geographic structure. 
 
Key-words: Larus dominicanus, historic inferences, genetic diversity 
Financial: FAPESP, PDEE/CAPES, FCT/Portugal 
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COMUNICAÇÃO ORAL 2 
 
PHYLOGENETIC RELATIONSHIPS AMONG SANDWICH, CAYENNE AND 
CABOT’S TERNS BASED ON NUCLEAR AND mtDNA SEQUENCES/ 
RELACIONAMENTO FILOGENÉTICO NO GRUPO TAXONÔMICO DO TRINTA-
RÉIS-DE-BICO-AMARELO BASEADO EM SEQÜÊNCIAS NUCLEOTÍDICAS DE 
DNA NUCLEAR E MITOCONDRIAL 
 
Márcio Amorim Efe1, Erika Sendra Tavares2, Allan John Baker2 and Sandro Luís Bonatto1. 
1Centro de Biologia Genômica e Molecular; Faculdade de Biociências, Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul. marcio_efe@yahoo.com.br; slbonatto@pucrs.br 
2Department of Natural History, Royal Ontario Museum, Toronto, Ontario, Canada; 
Department of Zoology, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada. 
erika.tavares@utoronto.ca; allanb@rom.on.ca 
 
The greatest taxonomic puzzle in the Sterninae is the classification within the Thalasseus 
sandvicensis group. Thalasseus sandvicensis is a polytypic species with three recognized subspecies. 
Cayenne Tern T. s. eurygnathus is widely recognized as a South American subspecies of T. 
sandvicensis, and Cabot’s Tern T. s. acuflavidus as a North American subspecies of this species. 
Cayenne Tern was formerly considered to be a full species though more recent authors have 
considered it as a race, which appears to form a cline and often hybridizes with Cabot’s Tern. 
The aim of this work was to understand the relationships among the European and American 
populations of Thalasseus sandvicensis based on nuclear and mtDNA sequences. Blood samples 
of breeding birds (adults and nestlings) of the three races of T. sandvicensis were taken in the 
field specifically for this study by the authors and collaborators, from a wide range of 
geographic locations. Mitochondrial DNA from parts of the cytochrome b (Cyt b), NADH 2 
(ND2), cytochrome-oxidase I (COI), 12S ribosomal RNA gene and nuclear part of the β-
fibrinogen (FIB)-intron 7 and Myoglobin (MyO)-intron 2 genes were amplified by polymerase 
chain reaction (PCR), sequenced and aligned using clustal X. Phylogenetic analyses using 
parsimony and maximum likelihood methods were performed with PAUP. Our results 
indicate that the European and American Terns populations are genetically isolated and highly 
divergent. Data strongly suggests that T. s. sandvicensis and T. s. acuflavidus/eurygnathus are valid 
species. We propose the treatment of the acuflavidus/eurygnathus complex as Cabot’s Tern, 
Thalasseus acuflavidus. 
 
COMUNICAÇÃO ORAL 3 
 
OSTEOLOGIA CRANIANA COMPARADA DE Sclerurus (AVES: FURNARIIDAE) / 
COMPARED CRANIAL OSTEOLOGY OF Sclerurus (AVES: FURNARIIDAE) 
 
Anderson Guzzi1 e Reginaldo J. Donatelli 2 
1Universidade do Oeste de Santa Catarina,UNOESC,Campus de Joaçaba-SC. 
anderson.guzzi@unoesc.edu.br 
2Universidade Estadual Paulista,UNESP,Campus de Bauru-SP, FC, Depto. de Ciências 
Biológicas, Lab. de Vertebrados. rjdonat@yahoo.com.br 
 
O gênero Sclerurus compreende seis espécies de relacionamento filogenético controverso. O 
presente trabalho descreve e compara a osteologia craniana de representantes das espécies do 
gênero Sclerururs procurando estabelecer os relacionamentos filogenéticos entre seus 
membros. A osteologia craniana de outros membros representantes de gêneros de 
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Philydorinae também foi analisada e comparada. Foram levantados caracteres osteológicos 
comuns as espécies que sustentam o táxon Sclerurus quando comparado às espécies da mesma 
subfamília e também foram constatados caracteres que não apresentam variação nas espécies 
estudadas e, aliado à literatura, corroboram a idéia de serem compartilhados pelos demais 
membros de Furnariidae. Os caracteres osteológicos analisados foram a Zona flexória 
craniofacial; Processo maxilar dorsal do nasal; Processo maxilar lateral do nasal; Processo do 
ectetmóide; Processo maxilopalatino; Lâmina caudopalatina; Processo transpalatino; Crista 
ventral palatina; Processo interpalatino; Vômer; Processo orbital do quadrado; Processo ótico 
externo do quadrado; Processo ótico interno do quadrado; Côndilo caudal do quadrado; 
Processo retroarticular do côndilo mandibular. Todavia, os caracteres utilizados na osteologia 
comparada de Sclerurus mostraram-se úteis, posto que foi possível relacionar caracteres 
exclusivo de Sclerurus e comum a todas as suas espécies, quando comparado as espécies 
analisadas. Os espécimes utilizados são provenientes das coleções do Museu Paraense Emílio 
Goeldi, Belém, Pará, Brasil (MPEG) e do National Museum of Natural History Smithsonian 
Institution, Washington D.C, USA (USNM), a saber: Sclerurus caudacutus, MPEG 1771; S. 
rufigularis, MPEG 1706; S. guatemalensis, USNM 288844; S. mexicanus, MPEG 3053; S. albigularis, 
USNM 491827; S. scansor, USNM 561299; Philydor erythrocercus, MPEG 2754; P. pyrrhodes, 
MPEG 1697; Automulus ochrolaemus, MPEG 1747; A. infuscatus, MPEG 1826; Xenops minutus, 
MPEG 3517; Hyloctistes subulatus, MPEG 3044. 
 
Palavras-chave: Aves. Osteologia craniana. Anatomia comparada. Furnaiidae. 
 
COMUNICAÇÃO ORAL 4  
 
EFEITOS DA ESTRUTURA DOS FRAGMENTOS E DA PAISAGEM NA 
ESTRUTURA DE ASSEMBLÉIAS DE AVES AQUÁTICAS EM FRAGMENTOS DE 
ÁREAS ÚMIDAS / HABITAT AND LANDSCAPE FACTORS ASSOCIATED WITH 
NEOTROPICAL WATERBIRD OCCURRENCE AND RICHNESS IN WETLAND 
FRAGMENTS.  
 
Demétrio Luis Guadagnin 
UNISINOS, Laboratório de Ecologia e Conservação de Ecossistemas Aquáticos. 
dlg@unisinos.br 
 
A destruição dos hábitats altera a estrutura interna e a configuração espacial dos 
remanescentes criando uma nova matriz, com reflexos na estruturação das comunidades 
biológicas. Este estudo avaliou o efeito da estrutura espacial de 42 fragmentos de áreas úmidas 
e da paisagem circundante na distribuição, abundância, presença e riqueza de aves aquáticas na 
zona costeira do Rio Grande do Sul. Doze censos mensais acumularam uma riqueza de 55 
espécies, que variou de 3 a 40 entre os fragmentos, e um total de 84.286 aves. A área dos 
fragmentos variou de 0,19ha a 145,24ha e se correlacionou com a riqueza interna de micro-
hábitats e com a riqueza e abundância de aves. A forma dos fragmentos não teve efeitos 
significativos. Uma Análise de Redundância revelou que a composição e abundância de aves 
aquáticas se relacionam com a estrutura espacial dos fragmentos e da paisagem circundante 
(86,4% da variação nos dois primeiros eixos). Todas as espécies se relacionaram com um 
mesmo subconjunto de fragmentos caracterizados pela maior área, riqueza de micro-hábitats, 
conectividade, permeabilidade e pela matriz de arrozais. Regressões logísticas indicaram que a 
presença de 37, entre 42 espécies, pode ser predita pela estrutura dos fragmentos e da 
paisagem, variando positivamente com a área (22 modelos), a permeabilidade da matriz (13 
modelos), a riqueza de micro-hábitats (6 modelos) e a conectividade (5 modelos) e, 
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negativamente, com o isolamento (3 modelos). Análises de Função Discriminante indicaram 
que fragmentos com riqueza de espécies acima do valor esperado pela regressão espécie/ área 
situam-se em paisagens com maior conectividade e permeabilidade da matriz. Estes resultados 
indicam que a perda de áreas úmidas é o principal fator responsável pela estruturação das 
assembléias de aves aquáticas, influenciadas ainda pela conectividade entre os fragmentos e 
pela permeabilidade das lavouras de arroz irrigado. 
 
Palavras-chave: aves aquáticas; conservação; comunidades. 
Apoio: Fundação O Boticário (N° 528/200), CAPES (N° BEX0431/03-6), Unisinos (N° 
032/01). 
 
COMUNICAÇÃO ORAL 5 
 
PATRONES DE DISTRIBUCIÓN DE AVES EN LA AMAZONÍA NORORIENTAL 
PERUANA: APLICACIÓN DE LOS INVENTARIOS DE AVES EN ESTUDIOS 
BIOGEOGRÁFICOS / BIRD SPECIES DISTRIBUTION PATTERNS IN PERUVIAN 
WESTERN AMAZONIAN: BIRD INVENTORIES AND ITS APPLICATION ON 
BIOGEOGRAPHIC STUDIES 
 
Karen Eckhardt 
Departamento de Biología, Universidad de Turku, 20014 Turku, Finlandia. kareck@utu.fi 
 
Esta investigación tiene como objetivo evaluar la relación entre la distribución de especies de 
aves respecto a las siguientes condiciones (1) ambientales: formaciones geológicas y hábitats, 
(2) mecanismos de dispersión: ríos como barreras biogeográficas y procesos dependientes a la 
distancia geográfica (Hipótesis Neutral de Hubbell), y (3) efecto del muestreo. Se recolectó 
inventarios de aves de 50 localidades en la región Loreto, Amazonía norte del Perú. Las 
barreras biogeográficas se consideraron a los principales ríos de la Amazonía norte del Perú. 
Las distancias entre sitios se calcularon utilizando las coordenadas geográficas y el efecto del 
muestreo se estimó con base en el área de estudio, periodo de muestreo, investigador y 
número de investigadores. Se utilizó el índice de Jaccard con datos de presencia/ausencia de 
aves, para definir semejanzas/diferencias entre sitios, visualizados en gráficas de ordenación. 
Se aplicó la prueba de Mantel (Spearman) para determinar las correlaciones entre matrices y la 
prueba de Monte Carlo para definir su nivel de significación (4,999 permutaciones, P <0.001). 
Las correlaciones entre las variables de estudio fueron bajas ( = 0.105). El efecto de muestreo 
define en cierta grado la distribución de aves; áreas de estudio (ρ = 0.101, P <0.001) y período 
de estudio (ρ= 0.207, P < 0.001), sin embargo ambas correlaciones son bajas. Existe un efecto 
dependiente a la distancia; las semejanzas en la distribución de aves disminuyen con la 
distancia geográfica (ρ= 0.176, P <0.001), también hábitats semejantes presentan 
distribuciones de aves similares (ρ= 0.148, P <0.001). La geología y los ríos no determinan la 
distribución de aves. En conclusión, el esfuerzo de muestreo en inventarios de aves define en 
cierto grado su distribución. La variación total no puede ser explicada mayormente por las 
variables exploratorias; la distribución de aves en amazonía debe ser resultado de un modelo 
complejo resultados de diferentes mecanismos.  
 
Palabras claves: biogeografía, prueba de Mantel y efecto de muestreo. 
Organismos financiadores: CIMO: Programa de becas Norte-Sur para la educación superior. 
Finlandia. 
Key-words: Larus dominicanus, historic inferences, genetic diversity 
Financial: FAPESP, PDEE/CAPES, FCT/Portugal 
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COMUNICAÇÃO ORAL 6 
 
RIQUEZA E ABUNDÂNCIA DE AVES COMO INDICADORAS DE QUALIDADE 
AMBIENTAL EM AFLUENTES DO RIO PARANHANA, RS / BIRD RICHNESS AND 
ABUNDANCE AS ENVIRONMENTAL HEALTH INDICATORS AT PARANHANA 
RIVER AFFLUENT, RS. 
 
Jaqueline Brummelhaus1, Maria Virginia Petry1 e Ana Carlena Castro Vilela1 
1Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS). jaquebrummelhaus@gmail.com; 
vpetry@unisinos.br; ana_carlena@ hotmail.com 
 
Aves de ambientes ciliares são sensíveis às alterações de hábitat, mas têm importante 
contribuição na recuperação de ambientes degradados. São boas indicadoras da 
biodiversidade, pois dependem da integridade de seus hábitats para sobreviver e reproduzir. O 
objetivo é verificar se riqueza e abundância de aves são correlacionadas com diferentes 
gradientes de impacto em ambientes ciliares. O estudo foi realizado em afluentes do Rio 
Paranhana, na Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos. Foram amostradas 12 áreas ao longo de 
arroios de primeira a terceira ordem. Quanto à severidade de impacto, foi considerada a 
presença de mata ciliar, agricultura e urbanismo, classificando-as em scores de 1 a 5. Para 
amostrar a riqueza e abundância das aves de cada área foram amostrados quatro pontos de 
observação, num transecto de um quilômetro. As aves vistas e ouvidas foram registradas 
durante 15 minutos, no período da manhã, em setembro e dezembro de 2006 e fevereiro de 
2007. Foi feita análise de regressão linear. Até o momento foram registradas 150 espécies de 
aves, numa abundância de 3015 indivíduos. A riqueza e abundância total não estão 
correlacionadas com os diferentes níveis de impacto (F=1,86; gl=10; P=0,2 e F=2,32; gl=10; 
P=0,1 respectivamente). Analisando a composição de espécies, verificou-se que nos 
ambientes mais antropizados foram registradas espécies exóticas e generalistas como Passer 
domesticus, Estrilda astrild, Bubulcus ibis, Sicalis flaveola, que utilizam esses ambientes para 
alimentação e reprodução. As áreas com maior preservação da mata ciliar encontram-se os 
escaladores de tronco Celeus flavescens e Xiphocolaptes albicollis que indicam qualidade ambiental. 
Foram encontrados frugívoros que requerem extensa área florestal nativa para encontrar seus 
recursos alimentares durante o ano todo, como Ramphastos dicolorus, Capornis cucullatus e 
Cryturellus obsoletus. A presença destas espécies indica a urgência de preservar os ambientes que 
ainda restam. 
 
Palavras-chave: ambiente ciliar, impacto antrópico, bioindicador. 
Órgãos financiadores: UNISINOS (bolsa Fundação Loyola) 
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COMUNICAÇÃO ORAL 7 
 
PREDAÇÃO DE NINHOS ARTIFICIAIS: COMPARANDO ILHAS, FRAGMENTOS E 
AÉREAS CONTÍNUAS DE MATA ATLÂNTICA, BRASIL / ARTIFICIAL NEST 
PREDATION: COMPARING ISLANDS, FRAGMENTS AND CONTINUOUS AREAS 
IN THE ATLANTIC FOREST, BRAZIL. 
 
Ariane Dias Alvarez 1,2 e Mauro Galetti 2 
1 Programa de Pós Graduação em Ecologia Aplicada, ESALQ–USP, Piracicaba - São Paulo, 
Brasil. ada@esalq.usp.br 
2 Laboratório de Biologia da Conservação, Departamento de Ecologia, Universidade Estadual 
Paulista (UNESP-RC). mgaletti@rc.unesp.br 
 
Em regiões temperadas, os experimentos com ninhos artificiais são utilizados para 
compreender os processos de predação de ninhos da avifauna, principalmente em ambientes 
alterados pelo homem. Entretanto, no Brasil, poucas pesquisas têm se utilizado dos ninhos 
artificiais, para investigar os padrões de predação em ambientes preservados ou perturbados. 
O objetivo deste trabalho foi verificar como varia a percentagem de predação em diferentes 
alturas de ninhos artificiais no solo e aéreo em três ambientes (ilhas, fragmentos e áreas 
contínuas). Os experimentos foram realizados entre março a agosto de 2006, nas Ilhas 
Anchieta, Grande, Cardoso e Ilhabela, nos fragmentos, Fazenda Caiçara, São José, Santa 
Genebra e nas áreas contínuas, Picinguaba, Caraguatatuba e Carlos Botelho, SP, Brasil. No 
ambiente de ilha foram distribuídos 240 ninhos e nos fragmentos e nas áreas contínuas 180 
ninhos. Os ninhos foram distribuídos a cada 25 m ao longo de transecções de 
aproximadamente 1,5 km em todas as áreas. Com o auxílio dos modelos lineares 
generalizados, encontramos que tanto os ambientes de ilha como os de área contínua 
apresentam um padrão de predação no que se refere à altura do ninho, ou seja, os ninhos no 
solo foram sempre mais predados que os ninhos aéreos (p<0,001). No entanto, nos 
fragmentos esse padrão de predação não foi verificado, pois em cada fragmento, a altura do 
ninho influenciou diferentemente na percentagem de predação (p=0,012). As ilhas 
apresentaram uma maior percentagem de predação nos ninhos no solo (43%), quando 
comparadas com as áreas contínuas (29%) e fragmentos (17%). Nosso trabalho demonstrou 
que os ambientes respondem de forma distinta aos processos de predação. As ilhas foram 
mais suscetíveis a predação de ninhos, indicando a fragilidade desse ambiente e a necessidade 
de planos de manejo para a conservação dessas áreas. 
 
Palavras-chave: ilhas, ninhos artificiais, conservação. 
Órgão Financiador: CNPq / FAPESP 
 
COMUNICAÇÃO ORAL 8 
 
ESTUDIO EXPERIMENTAL DE LOS FACTORES QUE FAVORECEN LA 
ESPECIALIZACION EN EL USO DE HOSPEDADORES EN EL TORDO PICO 
CORTO (Molothrus rufoaxillaris) / ESTUDO EXPERIMENTAL DOS FATORES QUE 
FAVORECEM A ESPECIALIZAÇÃO NO USO DE HOSPEDEIROS NO CHOPIM 
AZEVICHE (Molothrus rufoaxillaris) 
 
María Cecilia De Mársico y Juan Carlos Reboreda 
Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 
Universidad de Buenos Aires. de_marsico@ege.fcen.uba.ar. 
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El Tordo Pico Corto (Molothrus rufoaxillaris) es un parásito de cría especialista que utiliza como 
hospedador casi exclusivo al Músico (Agelaioides badius). La especialización en este hospedador 
puede ser favorecida si otros hospedadores potenciales presentan defensas antiparasitarias 
efectivas, como el rechazo de las hembras parásitas que visitan el nido y/o de sus huevos, o si 
el éxito reproductivo en nidos de hospedadores alternativos es menor. Nuestro objetivo fue 
poner a prueba estas hipótesis. El estudio se realizó en Magdalena, Provincia de Buenos Aires, 
Argentina, durante las temporadas reproductivas 2003 a 2006. Se llevaron a cabo dos tipos de 
experimentos en nidos de Calandria Grande (Mimus saturninus) y Ratona Común (Troglodytes 
aedon), dos hospedadores frecuentes del Tordo Renegrido (Molothrus bonariensis) que no son 
parasitados por M. rufoaxillaris, y en nidos de A. badius como control. Los experimentos 
consistieron en: 1) presentación de modelos de hembras de M. rufoaxillaris, M. bonariensis y una 
especie control, y 2) parasitismo artificial con huevos o pichones de M. rufoaxillaris. Tanto M. 
saturninus  como T. aedon agredieron con mayor frecuencia al modelo de M. bonariensis que al de 
M. rufoaxillaris y no rechazaron los huevos de M. rufoaxillaris introducidos en sus nidos. La 
supervivencia de los pichones de M. rufoaxillaris fue menor en los nidos de estos hospedadores 
que en los de A. badius. En el caso de M. saturninus, la mayor mortalidad se debió a la 
competencia por alimento con los pichones del hospedador, mientras que en T. aedon, al 
parasitismo de los pichones de M. rufoaxillaris por larvas de la mosca Philornis seguyi (A. badius 
remueve las larvas de los pichones de M. rufoaxillaris). Estos resultados indican que la 
especialización de M. rufoaxillaris estaría favorecida por el mayor éxito reproductivo en nidos 
de su hospedador principal y no por la presencia de defensas antiparasitarias efectivas en otros 
hospedadores potenciales. 
 
Palabras clave: parasitismo de cría, selección de hospedadores, defensas antiparasitarias. 
Organizaciones financiadoras: UBA, CONICET, FONCyT. 
 
COMUNICAÇÃO ORAL 9 
 
USO DE HOSPEDADORES POR PARTE DEL TORDO RENEGRIDO (Molothrus 
bonariensis) EN DISTINTAS REGIONES DE ARGENTINA / HOST USE BY SHINY 
COWBIRDS (Molothrus bonariensis) IN DIFFERENT REGIONS OF ARGENTINA 
 
Manuela Chomnalez1, Alejandro G. Di Giacomo2, Bettina Mahler1 y Juan C. Reboreda1 
1Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 
Universidad de Buenos Aires.  
2Departamento de Conservación, Aves Argentinas – Asociación Ornitológica del Plata, 
Buenos Aires. 
 
El Tordo Renegrido (Molothrus bonariensis) es un parásito de cría extremadamente generalista 
que utiliza más de 200 hospedadores. Entender el uso de hospedadores a nivel comunitario 
resulta fundamental para estudiar la dinámica poblacional del parásito y el potencial impacto 
del parasitismo sobre las especies hospedadoras. En este trabajo analizamos el uso de 
hospedadores en 4 regiones de Argentina correspondientes a 3 tipos de ambientes: 1) pastizal 
pampeano (provincias de Buenos Aires y Córdoba), 2) espinal (provincia de Santa Fe) y 3) 
chaco húmedo (Provincia de Formosa). Para cada región se determinó en base a datos propios 
y de la literatura: 1) los hospedadores previamente descriptos que eran parasitados, y 2) la 
frecuencia e intensidad del parasitismo. A su vez se analizaron las características del 
hospedador que podrían estar asociadas a su uso por parte del parásito (tamaño corporal, 
proximidad filogenética y tipo de nido). En las 4 regiones analizadas los tordos utilizaron 
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frecuentemente (>15%) sólo unas pocas especies de hospedadores potenciales. En todas las 
regiones los hospedadores principales fueron especies de mayor tamaño corporal que el 
parásito. Buenos Aires: Mimus saturninus (66%) y Pseudoleistes virescens (66%), Córdoba: Mimus 
saturninus (87%), Santa Fe: Mimus saturninus (48%) y Turdus amaurochalinus (46%), Formosa: 
Furnarius rufus (59%) y Mimus saturninus (54%). También fueron utilizados frecuentemente 
hospedadores de la Familia Icteridae: Pseudoleistes virescens (66% en Buenos Aires), Agelaius 
ruficapillus (59% y 41% en Buenos Aires y Santa Fe, respectivamente), Cacicus chrysopterus (54% 
en Formosa), Icterus cayanensis (41% en Formosa) y Agelaius thilius (37% en Buenos Aires). Los 
resultados indican que Molothrus bonariensis es menos generalista de lo previamente asumido y 
que a nivel regional utiliza frecuentemente hospedadores de mayor tamaño corporal o de su 
misma familia. 
 
Palabras claves: Parasitismo de cría, uso de hospedadores, Molothrus bonariensis. 
Organismos financiadores: UBA, CONICET, ANPCyT. 
 
COMUNICAÇÃO ORAL 10 
 
INVERSIÓN PARENTAL Y PROPORCION DE SEXOS EN DOS HOSPEDADORES 
DEL TORDO RENEGRIDO (Molothrus bonariensis) QUE DIFIEREN EN TAMAÑO 
CORPORAL / PARENTAL INVESTMENT AND SEX RATIO IN TWO HOST OF 
THE SHINY COWBIRD Molothrus bonariensis THAT DIFFER IN BODY SIZE 
 
Diego T. Tuero, Vanina D. Fiorini, Bettina Mahler, Manuela Chomnalez y Juan C. Reboreda 
Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 
Universidad de Buenos Aires. dttuero@ege.fcen.uba.ar 
 
La habilidad competitiva de los pichones del Tordo Renegrido (Molothrus bonariensis) depende 
de su tamaño corporal relativo al del hospedador. En esta especie los machos son 20-30% 
más grandes que las hembras. Esta diferencia podría estar asociada al tamaño de los huevos 
y/o aparecer tempranamente durante el desarrollo, resultando en diferencias sexuales en las 
habilidades competitivas que determinen una distinta supervivencia de pichones machos y 
hembras según el tamaño corporal del hospedador. Bajo este escenario, sería esperable que las 
hembras parásitas ajusten el tamaño de sus huevos y/o la proporción primaria de sexos según 
el éxito reproductivo de machos y hembras en cada hospedador. Se estudió la inversión 
parental de las hembras de tordo al parasitar dos hospedadores simpátricos, uno de menor 
tamaño corporal que el parásito, la Ratona Común (Troglodytes aedon), y otro de mayor tamaño, 
la Calandria Grande (Mimus saturninus). Para cada hospedador se analizó: 1) tamaño de los 
huevos parásitos, 2) proporción de sexos primaria y secundaria (al finalizar el estadío de 
pichones) del parásito, y 3) peso de los pichones parásitos de cada sexo al nacer y antes de 
abandonar el nido. El volumen de los huevos de tordo puestos en nidos de calandria fue 
mayor que el de los puestos en nidos de ratona pero no difirió entre sexos. En ambos 
hospedadores la proporción primaria y secundaria de sexos no difirió de la igualdad. El peso 
corporal al nacimiento no difirió entre sexos y hospedadores. El peso corporal antes de 
abandonar el nido fue mayor en machos que en hembras en nidos de calandria, pero no difirió 
en nidos de ratona. Los resultados indican que las hembras de tordo realizan una inversión 
diferencial en el tamaño de los huevos dependiendo del hospedador que utilizan pero no 
modifican la proporción primaria de sexos 1:1. El tamaño corporal del hospedador no 
afectaría en forma diferencial la supervivencia de pichones machos y hembras pero sí su peso 
antes de abandonar el nido. 
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Palabras claves: Comportamiento animal, parasitismo de cría, Molothrus bonariensis. 
Organizaciones financiadoras: UBA, CONICET, FONCyT 
 
 
COMUNICAÇÃO ORAL 11 
 
BIOLOGIA REPRODUTIVA DO PAPAGAIO-DO-MANGUE Amazona amazonica / 
REPRODUCTIVE BIOLOGY OF THE ORANGE-WINGED-PARROT Amazona 
amazonica 
 
Leiliany Negrão de Moura, Paulo Cesar Rodrigues Costa, Dnilson Oliveira Ferraz e Maria 
Luisa da Silva 

Laboratório de Ornitologia e Bioacústica, Centro de Ciências Biológicas, UFPA. 
leilianybio@yahoo.com.br 
 
Dados sobre a biologia reprodutiva de psitacídeos são essenciais para o desenvolvimento de 
programas de conservação e de educação ambiental. Neste estudo abordamos a biologia 
reprodutiva do Papagaio-do-mangue Amazona amazonica no município de Santa Bárbara, Pará 
(01º12’17’’S; 48º18’05”W). Monitoramos 11 ninhos ativos, 5 durante a estação reprodutiva de 
2005 e 6 durante a estação reprodutiva de 2006, de outubro a janeiro. Os monitoramentos 
foram semanais, registrando a atividade em cada ninho através do método de registro 
contínuo. Com isso, verificamos que a incubação dos ovos foi feita por apenas um indivíduo, 
possivelmente a fêmea, que permanecia dentro do ninho durante o dia inteiro, saindo apenas 
quando o suposto macho aparecia para alimentá-la pela manhã entre 5h48 e 7h35 e à tarde 
entre 16h10 e18h10. Após a eclosão dos ovos a fêmea permaneceu no ninho com os filhotes 
por cerca de duas semanas, após esse tempo, ela passou a acompanhar o macho até as áreas 
de alimentação, com o casal retornando apenas para alimentá-los (de manhã entre 6h03 e 
10h23 e à tarde entre 17h08 e 18h19) e com a fêmea pernoitando dentro do ninho. Os ninhos 
estavam em áreas abertas, 9 deles se encontravam em árvores mortas e 8 foram feitos na 
espécie de palmeira popularmente conhecida como pupunheira (Bactris gasipaes).Verificamos 
posturas de 2 a 4 ovos brancos e eclosão de 2 filhotes por ninho. De 9 ninhos monitorados 
apenas 1 filhote em dois deles conseguiram se emancipar, os demais foram roubados por 
moradores da região, que destruíram as árvores ninhos para a retirada dos mesmos. Em um 
estudo paralelo, no qual realizamos censos em um dormitório, distante 55 km da área de 
nidificação estudada, registramos até 9603 indivíduos, contagem que indica uma boa 
densidade populacional apesar das dificuldades que os Papagaios-do-mangue enfrentam para 
se reproduzirem. 
Palavras-chave: Psitacídeos, reprodução, Pará. 
 
Apoio Financeiro: Capes e Fundação O Boticário de Proteção à Natureza 
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COMUNICAÇÃO ORAL 13 
 
NIDIFICAÇÃO DE Bubulcus ibis NO MUNICÍPIO DE RIO CLARO, ESTADO DE SÃO 
PAULO, BRASIL / NESTING OF Bubulcus ibis IN RIO CLARO CITY, STATE OF SÃO 
PAULO, BRAZIL 
 
André de Camargo Guaraldo1, Thais Essington Brown2 e Carlos Otávio Araujo Gussoni3 
1Pós-graduação em Biologia Vegetal. UNESP – campus de  Rio Claro. 
andre.guaraldo@yahoo.com.br 
2Graduação em Ecologia. UNESP – campus de Rio Claro. tebrown@rc.unesp.br 
3Graduação em Ciências Biológicas. UNESP – campus de Rio Claro. 
cogussoni@yahoo.com.br 
 
A garça-vaqueira (Bubulcus ibis) é um representante da família Ardeidae encontrado em áreas 
abertas com árvores esparsas e pastos, que se tornou comum no estado de São Paulo a partir de 
1984. Uma vez que dados sobre sua biologia reprodutiva no Brasil são escassos, o presente 
trabalho amplia o conhecimento sobre a morfologia e morfometria dos ninhos e ovos desta 
espécie. A colônia estudada foi encontrada ativa em 29 de setembro de 2006, sobre as árvores de 
uma ilha artificial no Parque Municipal do Lago Azul, situado na zona urbana de Rio Claro. Para 
cada ninho sobre o qual existia um indivíduo de B. ibis foi registrada a altura em relação ao 
solo/água e o número de ovos detectados. Foi realizada a morfometria de 30 ninhos que 
continham pelo menos um ovo e de 68 ovos. A colônia estudada continha 370 ninhos de B. ibis, 
um de Nycticorax nycticorax, um de Egretta thula e três de Ardea alba. Os ninhos de B. ibis estavam 
entre 1 e 8 m acima do solo (n=184), mais concentrados entre 0 e 4 m (77,72%). Os ninhos, 
constituídos principalmente de gravetos secos arranjados em uma plataforma simples, possuíam as 
seguintes dimensões: diâmetro de 180 a 460 mm e altura de 30 a 250 mm. O número de ovos 
detectados por ninho variou de 1 a 4 e suas dimensões eram: comprimento de 39,1 a 55,0 mm, 
largura de 30,6 a 35,1 mm e peso de 19,3 a 30,2 g. Outros autores já registraram B. ibis 
reproduzindo-se em ninhais com outras 20 espécies de aves, incluindo as 3 observadas neste 
estudo. Comparados aos demais dados de literatura, os ninhos estudados apresentaram forma, 
tamanho e altura em relação ao solo semelhantes. Com relação aos ovos, sua coloração, 
dimensões e tamanho da postura também variaram pouco em relação ao existente em literatura. 
Palavras-chave: garça-vaqueira; ninhal; morfometria. 
 
COMUNICAÇÃO ORAL 14 
 
EFICIENCIA DE LOS PUNTOS DE CONTEOS EN EL BOSQUE ATLÁNTICO DEL 
PARAGUAY / EFICIÊNCIA DE CONTAGENS POR PONTOS NA MATA ATLÂNTICA 
DO PARAGUAI. 
 
Alberto Esquivel Mattos e Salvador J. Peris 
Departamento de Zoología, Facultad de Biología, Universidad de Salamanca, Campus Miguel de 
Unamuno s/n. 37071 Salamanca, España. betoesquivelmat@yahoo.com, peris@usal.es 
 
Los puntos de conteos han sido considerados uno de los métodos más apropiados para estudios 
cualitativos y cuantitativos de aves de bosques. Estudios de la avifauna del Bosque Atlántico han 
utilizado indistintamente puntos de conteo con duración de 10 o 20 minutos, aunque el último se 
ha considerado apropiado para estas comunidades ya que permite mayor tiempo para detectar 
especies raras, inconspicuas y crípticas. El efecto de la duración de puntos de conteo para estudiar 
comunidades de aves fue medido en una serie de puntos de conteo de distancia ilimitada 
conducidos en el Bosque Atlántico del Parque Nacional San Rafael, Paraguay. Los conteos 
tuvieron una duración de 20 minutos, divididos en cuatros intervalos de 5 minutos. Al menos, el 
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86% y 93% de las especies de aves fueron detectadas en los primeros 5 y 10 minutos del punto de 
conteo, respectivamente. El número de nuevas especies detectadas fue tres veces mayor durante 
los primeros 5 minutos que en los siguientes intervalos de cada punto de conteo de 20-minutos. 
Sugerimos la utilización de puntos de conteo con duración de 10 minutos en estas comunidades 
de aves, siendo que la mayoría de las especies pueden ser detectadas en este tiempo, lo que 
permitirá un mayor número de conteos y detecciones, y disminuirá las probabilidades de registrar 
a un individuo más de una vez, por movimiento de las aves. 
 
Palabras claves: puntos de conteo, duración, Bosque Atlántico. 
Órganos financiadores: Beca MAE-AECI 2003–2006 de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional. 
 
 
COMUNICAÇÃO ORAL 15 
 
CENSO NEOTROPICAL DE AVES AQUÁTICAS (CNAA): UMA FERRAMENTA PARA A 
CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE DE AVES AQUÁTICAS NO BRASIL/ CENSO 
NEOTROPICAL DE AVES ACUÁTICAS (CNAA): UNA HERRAMIENTA PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DE AVES ACUATICAS EM EL BRASIL 
  
Gislaine Disconzi¹ e João Oldair Menegheti² 
¹Coordenadora do CNAA-Brasil e da Região Centro-Oeste, Brasília-DF. gdisconzi@yahoo.com 
²Coordenador do CNAA-Brasil e da Região Sul, Porto Alegre. menegheti@fabian.com.br 
 
Os Censos Internacionais de Aves Aquáticas originaram-se em resposta aos alarmantes relatórios 
sobre destruição e degradação das áreas úmidas e do declínio das populações de aves aquáticas. 
Atualmente são coordenados pela Wetlands International e são implementados em quatro regiões: 
Paleártico Ocidental (Europa e Oriente Médio), África, Ásia e Neotrópico. O Censo Neotropical 
de Aves Aquáticas é um programa de monitoramento de longo prazo, baseado em contagem de 
aves aquáticas e que se realiza duas vezes ao ano, em fevereiro e em julho, em nove países da 
América do Sul. O Brasil iniciou sua participação em 1991 e desde então foram desenvolvidos 
vários censos, cujos resultados vem se mostrando extremamente úteis ao entendimento do estado 
de conservação de aves aquáticas de algumas regiões brasileiras. A realização do censo no Brasil 
tem por objetivo principal mapear áreas de ocorrência de espécies de aves que ecologicamente 
dependem de ambientes aquáticos, especialmente as 23 famílias de aves aquáticas que ocorrem no 
Brasil, conforme definição da Convenção de Ramsar (Irã, 1971). Atualmente o CNAA-Brasil 
conta com a colaboração de aproximadamente 60 voluntários, em dez estados da Federação, que 
em conjunto, constituem o fator chave para o êxito do programa. Identificaram-se 16 famílias, 57 
espécies e contaram-se 80.922 exemplares de aves aquáticas no CNAA de 2004. Amostraram-se 
61 zonas úmidas. Participaram 14 voluntários e 06 instituições cooperadoras. No CNAA de  2005 
ampliaram-se os números de  famílias e espécies registradas, respectivamente 18 e 86. Um total de 
26.146 aves aquáticas foram contadas. A participação do voluntariado incrementou-se para 39 
participantes e 17 instituições parceiras. 
 
Palavras chaves: aves aquáticas, censo neotropical de aves aquáticas, áreas/zonas úmidas. 
Órgãos cooperadores: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, FAURGS, FEPAM, 
UNISINOS, UCPel, PUC-RS, Universidade Federal do Mato Grosso, Universidade Federal do 
Maranhão, Universidade Federal do Pará, IBAMA, CEMAVE, PROAVES, FUNATURA, 
Universidade de Brasília, JICA, Parque Nacional de Brasília, Parque Nacional Grande Sertão 
Veredas, SEMARH-DF, Estação Ecológica Águas Emendadas e Fazenda Cachoeira.  
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COMUNICAÇÃO ORAL 16 
 
OBSERVAÇÕES SOBRE Calidris canutus rufa E OUTRAS AVES LIMÍCOLAS 
(CHARADRIIFORMES) NA COSTA DO RIO GRANDE DO SUL, BRASIL, ABRIL–MAIO 
2005 / OBSERVATIONS ON Calidris canutus rufa AND OTHER SHOREBIRDS 
(CHARADRIIFORMES) ON THE COAST OF RIO GRANDE DO SUL, BRAZIL, APRIL–
MAI 2005. 
 
Carmem Elisa Fedrizzi1, Caio J. Carlos1 e Carolus M. Vooren2  
1Pós-graduação em Oceanografia Biológica, Fundação Universidade Federal do Rio Grande. 
cefedrizzi@bol.com.br. 
2Departamento de Oceanografia, Fundação Universidade Federal do Rio Grande. 
 
Calidris canutus rufa é um migrante de longa distância que se reproduz na região Neártica 
(tundra canadense) e inverna no extremo sul da América do Sul (Terra do Fogo). A população 
mundial desse táxon era de c.100.000 indivíduos em meados da década de 1980 e declinou 
para 51.000 em 2000 e para 27.000 em 2002. A costa do Rio Grande do Sul é uma importante 
área de passagem para essa ave durante sua migração de retorno (outono do hemisfério sul) e, 
por isso, em abril e maio de 2005 foram realizados censos terrestres a partir de veículo no 
trecho de costa compreendido entre a Praia do Cassino e Chuí (c. 216 km; CC), São José do 
Norte e Tavares (c.140 km; ST), com observações adicionais na Lagoa do Peixe (LP). Outras 
espécies de aves limícolas também foram registradas. As maiores concentrações de C. canutus 
rufa foram notadas na LP (5.300 em 24/abril) e no trecho ST (3.400 em 7/maio). Destacam-se 
ainda Calidris alba (4.700 no trecho CC em 16/abril) e C. fuscicollis (4.700 na LP em 24/abril). 
Outras espécies registradas (* = apenas na LP) foram: Charadrius semipalmatus, Pluvialis 
squatarola, Arenaria interpres, Calidris pusilla*, Tringa melanoleuca*, T. flavipes, Limosa haemastica*, 
Catoptrophorus semipalmatus* (migrantes boreais), Haematopus palliatus, Charadrius collaris, Vanelus 
chilensis, Himantopus melanurus (residentes), Charadrius falklandicus* e C. modestus* (migrantes 
austrais). Segundo os levantamentos mais recentes realizados na Terra do Fogo 
(Argentina/Chile) e Bahia de Delaware (EUA), em 2005 a população mundial de C. canutus 
rufa era de apenas c. 17.000 indivíduos. Em 24/abril, aproximadamente um terço dessa 
população foi observada na porção sul da LP. Os dados obtidos ressaltam a extrema 
importância dessa área para a migração de C. canutus rufa, e conseqüentemente, para a sua 
conservação. 
 
Palavras chaves: migração, conservação, declínio populacional 
Órgãos financiadores: CAPES 
 
COMUNICAÇÃO ORAL 17 
 
DISTRIBUIÇÃO E ABUNDÂNCIA DE ALBATROZES E PETRÉIS 
(PROCELLARIIFORMES) NO SUL DO BRASIL / DISTRIBUTION AND 
ABUNDANCE OF ALBATROSSES AND PETRELS IN SOUTHERN BRAZIL 
 
Patrícia Luciano Mancini1, Leandro Bugoni1,2, Loretha Almeida Nascimento1 e Tatiana Neves1 

1Projeto Albatroz, Av. dos Bancário, 76/22, Santos, SP. pmancini@projetoalbatroz.org.br 
2Division of Environmental and Evolutionary Biology, University of Glasgow, G12 8QQ, 
Glasgow, UK. 
 
Dez espécies de albatrozes e 24 espécies de petréis utilizam as águas brasileiras para 
alimentação. Informações relativas à distribuição e abundância sazonal destas aves são 



 

 50 

apresentadas neste estudo. Os dados foram obtidos através de 372 censos e 46 cruzeiros 
realizados por observadores de bordo do Projeto Albatroz, em embarcações espinheleiras que 
atuam na ZEE e águas internacionais adjacentes entre 20–40ºS e 26–52ºW, no período de 
2000 a 2006. A abundância média foi calculada por quadrantes de cinco graus, onde foi 
possível identificar algumas áreas com grande esforço amostral (por ex., 107 censos em 25–
30oS e 45–50oW) e que apresentaram abundância média baixa (11 a 20 indivíduos) se 
comparada ao quadrante 35–40oS e 45–50oW, onde foram observadas 41–50 aves. A espécie 
mais abundante durante todo o ano foi a pardela-de-óculos Procellaria conspicillata, endêmica da 
Ilha Inacessível no Arquipélago de Tristão da Cunha. O albatroz-de-nariz-amarelo-do-
atlântico, Thalassarche chlororhynchos (que também se reproduz em Tristão da Cunha) não foi  
uma espécie tão abundante quanto a anterior, tendo sido observada próximo ao continente 
nos meses quentes e sobre o Platô do Rio Grande (31ºS, 37ºW) nos meses frios. A pardela-
preta P. aequinoctialis, que se reproduz nas Ilhas Malvinas/Falklands e Geórgia do Sul, também 
foi abundante próximo ao continente no outono-inverno. Entretanto, na primavera-verão esta 
espécie foi escassa no sul do Brasil, assim como o albatroz-de-sobrancelha-negra T. 
melanophris, principalmente juvenis. Deve-se considerar que os censos foram restritos às áreas 
de pesca de espinhel pelágico ao longo da plataforma continental no outono-inverno e em 
áreas mais afastadas na primavera-verão. Para melhor avaliação da distribuição destas espécies 
ao longo do ano, torna-se fundamental o acompanhamento de cruzeiros que operem 
simultaneamente em outras áreas.  
 
Palavras-chave: Procellariiformes, abundância, distribuição. 
Órgãos financiadores: Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca-SEAP/PR, Fundação O 
Boticário de Proteção à Natureza. 
 
COMUNICAÇÃO ORAL 18 
 
AVES AQUÁTICAS NO CERRADO BRASILEIRO / WATERBIRDS IN THE 
BRAZILIAN SAVANNAS 
 
Gislaine Disconzi¹, Kolbe Soares2  e Fernando Lima3 
¹Coordenadora do CNAA-Brasil e da Região Centro-Oeste, Brasília-DF. 
gdisconzi@yahoo.com 
2Colaborador voluntário do CNAA Região Centro-Oeste, Coordenador-adjunto do Projeto 
Mosaico de UC’s Grande Sertão Veredas/Peruaçú e Ex-Chefe do Parque Nacional Grande 
Sertão Veredas. kolbesoares@yahoo.com.br 
3Coordenador de Projetos – FUNATURA. f.lima@funatura.org.br 
 
O Cerrado é, quase sempre, ainda visto como a última grande reserva de terras para o cultivo 
de grãos e carnes exportáveis no Brasil, sem maior preocupação de ordem ambiental. No 
entanto, ali está cerca de um terço da biodiversidade brasileira, pelo menos tão rica quanto a 
Amazônica, como lembram vários especialistas. O bioma Cerrado possui aproximadamente 
80 representantes de um total de 150 espécies de aves aquáticas, além de representar a espinha 
dorsal do sistema hidrográfico do Brasil, nele nascem os formadores das três principais 
grandes bacias e localizam-se áreas importantes de recarga de grandes aqüíferos subterrâneos. 
O Censo Neotropical de Aves Aquáticas (CNAA) na região Centro-Oeste vem sendo 
implementado desde 2004, com o intuito, entre outros, de contribuir como sensor dos 
impactos aos ambientes aquáticos decorrentes dos modelos de ocupação do espaço e 
produção adotados pelo agronegócio e pela expansão urbana. As  sete áreas representativas 
dos ecossistemas do Cerrado que vem sendo monitoradas são: Parque Nacional Grande 
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Sertão Veredas, Estação Ecológica Águas Emendadas, Parque Nacional de Brasília, Lago 
Paranoá, Vão do Paranã, região denominada “Pantanal Goiano” e região da Chapada dos 
Veadeiros. No CNAA de julho de 2004 foram visitadas 10 zonas úmidas e registrados 2010 
indivíduos; em julho de 2005 foram visitadas 18 zonas úmidas e registrados 1254 indivíduos. 
O CNAA de 2006 foi realizado pela primeira vez em fevereiro, onde foram visitadas oito 
zonas úmidas, registrados 150 indivíduos; em julho de 2006 foram visitadas 13 zonas úmidas, 
registrou-se 1451 indivíduos de 33 espécies de aves aquáticas e contou-se com a colaboração 
de 28 voluntários. Para os próximos anos pretende-se ampliar a cobertura geográfica nos 
estados de Goiás e Bahia e, também para as áreas protegidas do Mosaico Sertão Veredas – 
Peruaçu, tais como a Refúgio de Vida Silvestre Pandeiros (MG) que é coberto 50% de sua 
área original por zonas úmidas.  
 
Palavras-chave: aves aquáticas, censo neotropical de aves aquáticas, ecossistemas do Cerrado. 
Apoio: FUNATURA, Projeto Mosaico Sertão Veredas - Peruaçu, IBAMA. 
 
COMUNICAÇÃO ORAL 19 
 
EFEITO DO FOGO SOBRE A RIQUEZA E ABUNDÂNCIA DE AVES EM ÁREAS 
DE CAMPO / EFFECT OF FIRE ON THE RICHNESS AND ABUNDANCE OF 
BIRDS IN GRASSLANDS 
 
Roberta da Cruz Piuco1, Maria Virginia Petry1, Jaqueline Brummelhaus1, Elisa Petersen1. 
1Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS). ropiuco@gmail.com  
 
No bioma Mata Atlântica estão inseridos os Campos de Cima da Serra, no nordeste do Planalto. A 
paisagem típica da região se caracteriza em extensos mosaicos de campo e floresta com Araucária. 
Devido à ação do fogo e a presença do gado esses ambientes naturais estão se tornando cada vez 
mais raros. O objetivo deste trabalho é verificar o efeito do fogo sobre a riqueza e abundância 
relativa de aves em áreas de campo com diferentes estágios de sucessão da vegetação. Foram 
selecionadas 12 áreas com vegetação nativa de campo, com tamanho de 4 ha cada. Destas áreas 
quatro com vegetação mais alta, até 1,5 metros que estão situadas no Parque Nacional Aparados 
da Serra - PNAS/RS (parque) e não sofrem queimadas há cerca de 25 anos. As outras oito são 
lotes lindeiros, sendo quatro que não sofrem queimadas (controle) há cerca de três anos com 
vegetação mais baixa de até 50 cm e quatro que sofrem queimadas (fogo) cíclicas para a renovação 
da pastagem. Foram traçados dois transectos paralelos de 100 metros de extensão em cada área, 
estes foram percorridos por dois observadores a uma velocidade constante de 0,33 m/s 
mensalmente, de janeiro de 2005 a dezembro de 2007. Foram identificadas e quantificadas com 
auxílio de binóculo (10x50 mm) todas as aves que estavam no transecto e a uma distância marginal 
de 30 metros. Aplicou-se GLM para comparar a riqueza e abundância de aves entre as áreas nas 
diferentes estações do ano. A riqueza total foi de 46 espécies, das quais 35 ocorreram nas áreas 
fogo, 30 nas áreas controle e 31 nas áreas parque. No total foram registradas 205 espécimes, das 
quais 145 ocorreram nas áreas fogo, 109 nas áreas controle e 99 nas áreas parque. Registrou-se 
uma maior riqueza (F=6,975; gl=2, 9; P=0,015) e abundância (F=9,147; gl=2, 9; P=0,007) nas 
áreas fogo. Os efeitos do fogo nessas áreas impede estágios de sucessão da vegetação mais 
avançado, podem aumentar a oferta de insetos e com isto propiciar a presença de aves mais 
generalistas.  
 
Palavras-chave: Planalto das Araucárias, aves de campo, efeito do fogo. 
Órgãos financiadores: UNISINOS, FAPERGS, CNPq 
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COMUNICAÇÃO ORAL 20 
 
EXISTE ASSOCIAÇÃO ENTRE A AVIFAUNA E ESTRUTURA DA VEGETAÇÃO EM 
ÁREAS MANEJADAS? / IS THERE AN ASSOCIATION BETWEEN THE AVIFAUNA 
AND THE STRUCTURE OF THE VEGETATION IN MANAGED AREAS?  
 
Rafael Becker 1,3, Roger Borges da Silva2, Tomás Fleck, Iberê Machado1 e Rosa Lia Barbieri 2  
1Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Unisinos.   3rgbecker@terra.com.br 
2Embrapa - Clima Temperado.  
 
Áreas que possuem habitats mais complexos oferecem uma maior diversidade de nichos 
potenciais abrigando, assim, um maior número de espécies. Alguns estudos demonstraram 
influência da estrutura do habitat sobre a riqueza de espécies, porém não existe um consenso 
sobre essa associação em comunidades de aves. No presente estudo investigamos a influência 
da complexidade (variação vertical) e da heterogeneidade (variação horizontal) do habitat 
sobre a avifauna. O estudo foi realizado em quatro campanhas sazonais com duração de 14 
dias no sul do Paraná em um fragmento de Floresta Ombrófila Mista e em três outras áreas 
manejadas com plantio de bracatinga (Mimosa scabrella). Amostramos as aves através de 
registro focal e auditivo com uma adaptação do método de pontos fixos. Delimitamos 
aleatoriamente três parcelas em cada uma das áreas e selecionamos cinco medidas estruturais 
que potencialmente poderiam influenciar a avifauna local. Utilizamos a Análise de 
Componentes Principais (PCA) para redução das variáveis em um ou mais eixos. A 
complexidade foi retirada através da média dos escores dos eixos gerados pela análise. O 
índice de heterogeneidade foi obtido através do desvio padrão dos escores do mesmo eixo. 
Para verificar a associação entre as variáveis, utilizamos o coeficiente de correlação de 
Spearman ou Pearson, conforme distribuição dos dados. A riqueza da avifauna apresentou 
uma forte associação com a complexidade das áreas, ou seja, quanto maior a complexidade 
maior o número de espécies. Quanto à estrutura trófica, aves insetívoras de dossel, de tronco 
e ramos foram intimamente associadas ao aumento da complexidade do habitat. Os 
insetívoros de sub-bosque aumentaram com a heterogeneidade e, por fim, os granívoros de 
borda diminuem com o aumento da heterogeneidade dos habitats. Nosso estudo revelou que 
a riqueza de aves e alguns grupos tróficos respondem as características do habitat mesmo em 
áreas manejadas e com tamanhos pequenos.  
 
Palavras-chave: Complexidade, heterogeneidade, comunidades de aves. 
Órgão Financiador: Fapeg – Petrobrás. 
 
COMUNICAÇÃO ORAL 21 
 
DIETA DEL PAMPERO PERUANO Geositta peruviana (AVES, FURNARIIDAE) EN LA 
RESERVA NACIONAL DE LACHAY, LIMA, PERÚ. (Dieta do “pampero peruano” 
Geositta peruviana (Aves, Furnariidae) na Reserva Nacional de Lachay, Lima, Peru). 
 
Katya Balta 1, 2  y José Pérez Z. 1,3 
1Facultad de Ciencias y Filosofía. Unidad de Biología de la Conservación. Universidad Peruana 
Cayetano Heredia. PERÚ. 
2Museo de Historia Natural. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. PERÚ. 
3Departamento de Ecologia. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. BRASIL. 
katya_balta@yahoo.com 
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Las Lomas son un ecosistema endémico del Desierto Costero Pacífico Sudamericano  (costas 
de Perú y Chile). Las Lomas se caracterizan por una marcada estacionalidad, presentando una 
época húmeda (invierno), con humedad relativa alta, baja radiación solar y gran desarrollo de 
la vegetación, y una época seca (verano), donde la humedad es baja, la radiciación solar alta y 
la vegetación es escasa. Estos cambios extremos en las características ambientales, convierte a 
las Lomas en un ecosistema único, donde la oferta de los recursos varían radicalmente a lo 
largo del año. La Reserva Nacional de Lachay (RNL), es la única área natural protegida por el 
Estado peruano que incluye un fragmento del ecosistema de Lomas. La RNL alberga una 
importante población residente del pampero peruano Geositta peruviana, ave endémica para 
Perú, de costumbres terrestres y plumaje críptico. Evaluamos la dieta de G. peruviana en la 
RNL durante la época seca y húmeda de los años 2003, 2004 y 2005. La evaluación de la dieta 
fue realizada mediante el análisis de las heces. Registramos la frecuencia de ocurrencia de cada 
item en el total de heces. Determinamos que la dieta de G. peruviana está compuesta 
principalmente por coleópteros, otros insectos (dípteros e hymenopteros), semillas, otro tipo 
de material vegetal y caracoles. No registramos una variación estacional en la composición de 
la dieta de G. peruviana. Tanto en la época seca como en la húmeda, los ítemes más 
importantes en la dieta fueron: coleópteros (100% en ambas épocas) y otros insectos (91% y 
100% respectivamente). 
 
Palabras Clave: Geositta peruviana, dieta, lomas.  
Financiamiento: Beca para Proyectos de Investigación. Organización para Estudios Tropicales 
(OET) 
Apoyo: Reserva Nacional de Lachay. Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) / 
Birders’ Exchange - American Birding Association  
 
COMUNICAÇÃO ORAL 22 
 
EFEITO DA ATIVIDADE DE AVES FRUGÍVORAS SOBRE A PROBABILIDADE DA 
DISPERSÃO DE SEMENTES DE Eugenia umbelliflora / EFFECT OF AVIAN 
FRUGIVORE ACTIVITY ON THE PROBABILITY OF Eugenia umbelliflora SEED 
DISPERSAL 
 
Marina Corrêa Cortes1, Vanessa Graziele Staggemeier1, Eliana Cazetta1 e Mauro Galetti1. 
 
1Grupo de Fenologia e Dispersão de Sementes. Departamento de Ecologia, Universidade 
Estadual Paulista - UNESP, C.P. 199, 13506-900 Rio Claro – SP, Brasil. 
marina.ccortes@gmail.com 
 
A dispersão de sementes por animais é um processo que incorpora distintas fases desde a 
remoção de frutos pelos frugívoros, deposição em diferentes sítios, sobrevivência e 
germinação de sementes até o estabelecimento de plântulas e recrutamento do indivíduo 
adulto. No entanto, estudos que integram essas etapas dentro do ciclo de vida da planta são 
escassos. O presente estudo avaliou a probabilidade de dispersão de sementes de Eugenia 
umbelliflora (Myrtaceae) por distintas aves frugívoras em ambientes de duna e restinga na Ilha 
do Cardoso, SP. Observações – focais foram realizadas em 9 plantas registrando o 
comportamento alimentar das aves e o destino de vôo das mesmas. Foram distribuídas 50 
sementes em ambientes de duna e restinga e, ao final de três meses, foi contado o número de 
sementes germinadas. Em 55 h de observações foram registradas 13 espécies de aves 
interagindo com frutos de E. umbelliflora, sendo que apenas 30% dos frutos manipulados 
foram removidos com sucesso. De 108 deslocamentos registrados, 70% foram em direção à 
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restinga e 30% para duna. Além disso, a restinga apresentou maior proporção de sementes 
germinadas em relação à duna. Incorporando as probabilidades de remoção para cada ave, 
deposição e germinação de sementes em ambos os ambientes, encontramos que as 
probabilidades de dispersão variaram muito entre as espécies e, em geral, apresentaram valores 
muito baixos devido à elevada proporção de frutos desperdiçados. Turdus flavipes (Turdidae) 
apresentou a maior probabilidade de dispersão dentre todos os frugívoros, com valor 6 vezes 
maior do que o próximo dispersor. Sugerimos que E. umbelliflora depende fortemente desta 
ave para dispersar eficientemente suas sementes. 
 
COMUNICAÇÃO ORAL 23 
 
O USO DE PLANTAS EPÍFITAS POR AVES EM UMA REGIÃO DE MATA 
ATLÂNTICA NO SUDESTE DO BRASIL / THE USE OF EPIPHYTES BY BIRDS IN 
A SOUTHEASTERN BRAZILIAN ATLANTIC FOREST 
 
César Cestari1 e Marco Aurélio Pizo2 
1PG em Zoologia, Unesp, Rio Claro – SP. cesar_cestari@yahoo.com.br.  
2 Programa de Pós-Graduação em Biologia. Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(Unisinos). mapizo@unisinos.br. 
 
As plantas epífitas constituem grande parte da biomassa em florestas neotropicais e podem 
oferecer elevada variedade de recursos para as aves (néctar, frutos, flores, invertebrados, 
pequenos vertebrados, água, material para construção de ninho). Considerando os poucos 
trabalhos sobre o tema, o uso de plantas epífitas vasculares por aves foi estudado na Estação 
Ecológica Juréia-Itatins, região de Mata Atlântica no sudeste do Brasil, estado de São Paulo. 
Adicionalmente, investigou-se o grau de especialização e seletividade de uso das espécies de 
aves em epífitas e se existe relação entre a participação em bandos mistos e a exploração de 
epífitas. Ao final de 360 h de observações em transectos conduzidos em três trilhas foram 
registradas 74 interações envolvendo 24 espécies de aves que exploraram Bromeliaceae, 
Araceae, Gesneriaceae, Orchidaceae e Pteridophyta. Bromeliaceae e Araceae foram as famílias 
de plantas com maior abundância nas três trilhas e as mais exploradas pelas aves (37 e 34 
registros, respectivamente). Néctar (6 registros), artrópodos (3), água para consumo (1), banho 
(1) e material para construção de ninho (1) foram os recursos utilizados pelas aves em 
Bromeliaceae. Em Araceae, artrópodos (2) e fruto (1) foram os recursos obtidos. As famílias 
Thamnophilidae (quatro espécies), Trochilidae, Thraupidae e Furnariidae (três espécies cada) 
foram as mais representativas. Furnariidae e Dendrocolaptidae tiveram o maior número de 
interações (25 e 11, respectivamente). Automolus leucophthalmus explorou epífitas mais 
freqüentemente quando associada a bandos mistos. Grande parte das aves demonstrou um 
comportamento oportunista e não-sazonal de exploração de epífitas, sem indícios de 
especialização. As bromélias foram mais exploradas provavelmente pela alta abundância na 
área e por oferecerem uma variedade de recursos maior que os outros grupos.  
 
Palavras-chave: aves, epífitas, Mata Atlântica. 
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COMUNICAÇÃO ORAL 24 
 
ECOLOGIA ALIMENTAR DE Haematopus palliatus (CHARADRIIFORMES: 
HAEMATOPODIDAE) NO RIO GRANDE DO SUL, BRASIL / FEEDING ECOLOGY 
OF Haematopus palliatus (CHARADRIIFORMES) IN RIO GRANDE DO SUL, BRAZIL.  
 
Carmem Elisa Fedrizzi1 e Carolus M. Vooren2  
1Pós-graduação em Oceanografia Biológica, Fundação Universidade Federal do Rio Grande. 
cefedrizzi@bol.com.br. 
2Departamento de Oceanografia, Fundação Universidade Federal do Rio Grande. 
 
Haematopus palliatus ocorre em regiões costeiras desde a América do Norte ao sul da América 
do Sul, onde consome principalmente organismos bentônicos. A alimentação dessa espécie foi 
estudada na praia e estuário da Lagoa do Peixe, RS (entre dez/2005 e mai/2006), através de 
observações e coleta de partes de organismos predados e fezes. Foram identificadas 10 
espécies-presa: molusco gastrópode Olivancilaria vesica auriculata (média do comprimento [MC] 
das conchas = 37,71mm /n= 18), moluscos bivalves Mesodesma mactroides (MC= 60,24mm 
/n= 50), Donax hanleyanus (MC= 21,79mm /n= 24) e Tagelus plebeius (MC= 51,68mm /n= 88), 
crustáceos decápodes Emerita brasiliensis (MC do cefalotórax = 21,95mm/ n=77), Callinectes 
danae (média da largura da carapaça com espinho = 55,04mm /n=42), Callinectes sapidus 
(67,80mm), Arenaeus cribrarius (56,12mm), Chasmagnathus granulata (36,06 e 27,01mm) e 
Cyrtograpsus angulatus (26,30; 37,16 e 33,91mm), e peixes não identificados. H. palliatus emprega 
diferentes técnicas na obtenção das presas. O gastrópode é capturado na linha de maré, 
carregado até a areia firme e prensado nesta com a abertura da concha voltada para cima. Os 
bivalves são obtidos em embancamentos, durante a migração intermareal ou em área lagunar, 
e consumidos na areia firme. As partes moles dos moluscos são extraídas após a secção dos 
músculos adutores pela introdução do bico na concha. Fêmeas adultas de E. brasiliensis são 
obtidas no recuo das ondas e apenas os seus abdomes repletos de ovas são consumidos. Os 
siris e caranguejos são retirados da água seguros por um dos quelípodos (às vezes agarrados ao 
bico) e o seu cefalotórax é aberto pela introdução do bico na região frontal, entre os olhos. As 
fezes analisadas apresentaram partes de carapaças de E. brasiliensis e cristalinos de pequenos 
peixes. Larus dominicanus foi cleptoparasita tanto na praia quanto na laguna, obrigando H. 
palliatus a abandonar a presa, exceto as menores (D. hanleyanus e E. brasiliensis).  
 
Palavras-chave: predação, macroinvertebrados bentônicos, Lagoa do Peixe. 
Órgãos financiadores: CAPES. 
 
COMUNICAÇÃO ORAL 25 
 
DIETA DE SABIÁS (Turdus spp.) EM FRAGMENTOS DE FLORESTA DE UMA ÁREA 
URBANIZADA / DIET OF THRUSHES (Turdus spp.) IN URBAN FOREST 
FRAGMENTS. 
 
Gabriel Gasperin1 e Marco Aurélio Pizo2 
1 Graduando da Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS. 
vulgogabinho@yahoo.com.br 
2 PPG Biologia – UNIBIC/UNISINOS.  
 
Em florestas degradadas ou em recuperação os sabiás (Turdidae) apresentam grande 
importância como dispersores de sementes, influenciando a dinâmica, composição e estrutura 
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da comunidade vegetal. Estudar a ecologia destas aves nestes ambientes é importante para 
compreendermos os caminhos da regeneração vegetal que aí ocorre. Este trabalho teve como 
objetivo estudar a dieta de três espécies de sabiás em fragmentos de florestas no campus da 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos, RS. Semanal ou quinzenalmente, no período de 
julho/2006 a fevereiro/2007, os sabiás foram capturados com redes de neblina colocadas em 
quatro fragmentos com menos de 5 ha. As aves capturadas eram colocadas em sacos de pano 
por cerca de 20 min para que defecassem. Depois disso eram marcadas com anilhas do 
CEMAVE/IBAMA e liberadas. As amostras de fezes eram triadas em laboratório e 
classificadas quanto ao conteúdo em categorias de: (i) artrópodes e (ii) frutos ou sementes. 
Foram coletadas 55 amostras de 46 indivíduos de Turdus rufiventris, (35% e 65%, nas duas 
categorias acima citadas, respectivamente; p < 0,05), 23 amostras de 19 Turdus amaurochalinus, 
(32% e 68%; p < 0,05), e 5 amostras de 5 Turdus leucomelas, (20% e 80%; p < 0,05). Foram 
identificadas 18 morfoespécies de sementes, sendo a mais freqüente Myrsine coriacea 
(Myrsinaceae) presente em 37% das amostras totais e consumida por todas as espécies de 
sabiás, seguidas por Morus nigra, (13%) e Cecropia catarinensis, (7%) presentes. Os resultados 
mostraram uma variedade de frutos na dieta dessas aves, com predominância dos frutos sobre 
os artrópodes. 
 
Palavras Chaves: dispersão, dieta, Turdus spp. 
 
COMUNICAÇÃO ORAL 26 
 
NUEVOS REGISTROS DE AVES AMENAZADAS DE PASTIZAL EN ARGENTINA Y 
PARAGUAY / NOVOS REGISTROS DE AVES AMEAÇADAS DE CAMPOS NA 
ARGENTINA E PARAGUAI. 
 
Rosendo M. Fraga1 e Mariano Codesido2 
1CICYTTP-CONICET, España y Matteri, (3015) Diamante, Entre Ríos, Argentina 
2Fundación Vida Silvestre Argentina, Defensa 251, Piso 6 K, (1065) Ciudad de Buenos Aires, 
Argentina  
 
Reportamos resultados obtenidos en aves amenazadas de pastizal durante viajes financiados 
por la Convención de Especies Migratorias (CMS, Naciones Unidas)  entre Abril de 2003 y 
Marzo de 2004. Los viajes se hicieron a sitios de Misiones, Corrientes y Entre Ríos 
(Argentina), Paraguay (Itapúa, Misiones, Caazapá y Ñeembucú) y asimismo a zonas fronterizas 
de Brasil (Río Grande do Sul, entre Sao Borja e Itaquí) y Uruguay (Paysandú, Río Negro y 
Soriano). La Monjita Dominicana Xolmis dominicana no fue detectada en Paraguay, aún en 
sitios de hábitat aparentemente apropiado cercanos a la frontera argentina. En cambio 
extendemos su distribución en Corrientes con varias nuevas localidades. También extendemos 
la distribución de la Cachirla Dorada Anthus nattereri en el  sudoeste de Paraguay (Ñeembucú) 
y en el norte de Corrientes con nuevas localidades. El Tordo Amarillo Xanthopsar flavus resultó 
localmente abundante en Paraguay (excepto Ñeembucú), con bandadas de hasta 400 
individuos. En Argentina.lo vimos en varias localidades de Corrientes, incluso donde había 
especímenes de museo de los años 1950s. También se detecto una nueva población de este 
ictérido en Ibicuy, Entre Ríos. 
 
Palavras-chave: Xanthopsar flavus, Xolmis dominicana, Anthus nattereri  
 
 
 



 

 57

COMUNICAÇÃO ORAL 27 
 
PROJETO CARDEAL-AMARELO: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS PARA CONSERVAR 
UMA ESPÉCIE CRITICAMENTE EM PERIGO / YELLOW CARDINAL PROJECT: 
CHALENGES AND STRATEGIES FOR CONSERVING A CRITICALLY 
ENDANGERED BIRD SPECIES.¹ 
 
Claiton Martins-Ferreira 
Doutorando PPG Biologia Animal  – UFRGS. claiton.ferreira@ufrgs.br 
 
A biologia de Gubernatrix cristata é praticamente desconhecida, sendo uma espécie típica dos 
campos sulinos.  Gubernatrix cristata é raro e de distribuição restrita, sendo o seu status de 
conservação no Brasil definido como criticamente em perigo.  O Projeto Cardeal-Amarelo tem 
como objetivos principais determinar o status das populações de Gubernatrix cristata em toda sua 
área de distribuição no que se refere à estrutura populacional, fluxo gênico e estratégias para sua 
conservação. Foram realizadas saídas a campo ao RS, Uruguai e Argentina. Raríssimos indivíduos 
foram encontrados (n = 7), comprovando a severa redução que a espécie está sofrendo e a 
urgência de estudos científicos e ações conservacionistas. Dos exemplares encontrados, alguns 
foram capturados, marcados com anilhas (tanto metálicas quanto coloridas) e soltos. Os 
espécimes oriundos da apreensão (n = 15) foram encaminhados para o Programa de Reprodução 
em Cativeiro. De todos os exemplares foram coletadas amostras de tecido (sangue e penas). A 
partir do DNA extraído foi feita uma biblioteca enriquecida de microssatélites e o posterior 
desenho de Primers. Para trabalhar com DNA mitocondrial foram utilizados Primers já 
publicados na literatura para outros Passeriformes. Os resultados ainda são incipientes no que se 
refere à genética, no entanto já é possível delinear ações concretas conservacionistas face ao 
obtido até o momento: a criação da rede de RPPNs na região de Pedras Altas e Herval; criação de 
unidade de conservação no Departamento de Lavalleja, Uruguay; definição de matrizes e local 
para a implantação do Programa de Reprodução em Cativeiro da espécie; estímulo à publicação do 
Plano Nacional de Conservação do Cardeal-Amarelo. Com o objetivo de divulgar informações 
atualizadas a respeito das saídas de campo e do trabalho envolvido na conservação da espécie, um 
blog foi criado na Internet (http://cardealamarelo.blogspot.com/).  
 
Palavras-chave: Gubernatrix cristata, pequena população, conservação 
Órgão Financiador: Fundação O Boticário de Proteção à Natureza. 
 
COMUNICAÇÃO ORAL 28 
 
MONITORAMENTO DE MUTUNS-DO-SUDESTE Crax blumenbachii 
REINTRODUZIDOS NA RESERVA ECOLÓGICA DE GUAPIAÇU ATRAVÉS DE 
TELEMETRIA / MONITORING THE REINTRODUCED RED-BILLED 
CURASSOWS Crax blumenbachii AT RESERVA ECOLÓGICA DE GUAPIAÇU WITH 
TELEMETRY 
 
Christine Steiner São Bernardo1,2, Mauro Galetti2, Nicholas A. Locke1, Fábio Olmos3 e 
Roberto Azeredo4  
1 Associação Reserva Ecológica de Guapiaçu (REGUA), CP 98104, cep 28680-000, 
Cachoeiras de Macacu, RJ, Brasil. christinesteiner@yahoo.com 
2 Universidade Estadual Paulista, UNESP, Av. 24A, 1515, cep 13506-900, Rio Claro, SP, Brasil 
3 SAVE- Brasil 
4 Fundação Crax- Brasil - Sociedade de Pesquisa da Fauna Silvestre 
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Desde agosto de 2006 vem sendo realizado o monitoramento de 10 casais de mutuns-do-
sudeste reintroduzidos na Reserva Ecológica de Guapiaçu (REGUA, RJ, Brasil). Com seus 
5.500 ha inseridos no Parque Estadual dos Três Picos (46.350 ha), a REGUA é um local 
ideal para projetos de reintrodução no Rio de Janeiro, pois é regularmente patrulhada 
pelos guarda-parque e a caça foi eliminada com sucesso. Estas aves ficaram em quarentena 
no viveiro de adaptação da REGUA e, desde a liberação, estão sendo monitoradas através de 
rádio-telemetria, seguindo-se a metodologia de triangulação. Cada mutum possui um 
transmissor do tipo mochila, cuja massa é de 46g e a duração de 27 meses. Esta é a 
primeira vez em que é utilizada esta metodologia para monitorar aves reintroduzidas no Brasil. 
O objetivo é obter dados sobre a fase de pós-liberação das aves na mata, tais como o 
tamanho da área de uso de machos e fêmeas, estabelecimento de territórios, localização de 
dormitórios e ninhos, padrões de movimentação, sobrevivência e interação entre as aves 
reintroduzidas. Resultados preliminares apontam uma taxa de sobrevivência de 90% e 
média da área de uso (segundo o método de polígonos convexos) de 311 ha (machos) e 
242 ha (fêmeas). Fêmeas estão mais distantes do local da liberação (1338m) que machos 
(893m) e se movimentam mais que machos (18.173 m totais deslocados por fêmeas e 
17.203m por machos). Com a reintrodução dos mutuns-do-sudeste, veremos o retorno de 
um potencial dispersor e predador de sementes e de um importante componente da teia 
alimentar neste grande fragmento de Mata Atlântica. Toda a informação será fundamental 
para direcionar os esforços de conservação desta ave e a metodologia empregada pode servir 
de base para a reintrodução de outros cracídeos ameaçados de extinção no Brasil. 
 
Palavras-chave: área de uso, ecologia comportamental, reintrodução. 
Órgãos financiadores: BART 
 
COMUNICAÇÃO ORAL 29 
 
MONITOREO BIOLÓGICO EN EL PARQUE NACIONAL SAN RAFAEL, 
PARAGUAY. RESULTADOS: AVES / MONITORAMENTO BIOLÓGICO NO 
PARQUE NACIONAL SAN RAFAEL. RESULTADOS: AVES. 
 
Alberto Esquivel Mattos 
Departamento de Zoología, Facultad de Biología, Universidad de Salamanca, Campus Miguel 
de Unamuno s/n. 37071 Salamanca, España. betoesquivelmat@yahoo.com 
 
El Parque Nacional San Rafael es uno de los sitios más importantes para la conservación en el 
Paraguay, por contener una de las avifaunas más diversas y albergar el mayor número de 
endemismos en el país, de uno de los hotspots más importantes del mundo, el Bosque 
Atlántico. Es, además, uno de los últimos remanentes de gran tamaño de este ecosistema sin 
protección efectiva. Con el objetivo de actualizar los conocimientos sobre la avifauna del 
parque y conocer el estado de ésta en una de las áreas núcleos de conservación, “Kanguery”, 
se realizó un monitoreo biológico entre Setiembre 2006 y Enero 2007. Se realizó visitas 
mensuales al área de estudio y se utilizó una metodología estandarizada de abundancia relativa 
para inventarios ornitológicos rápidos en los distintos hábitats, así como puntos de conteos en 
bosques y pastizales. Un total de 256 especies de aves fueron registradas en 27 días de estudio, 
siendo el bosque y el pastizal los hábitats con mayor diversidad, con 153 y 60 especies, 
respectivamente. De las 256 especies, 51 son endémicas del Bosque Atlántico y 13 se 
encuentran en peligro de extinción a nivel global. Se conocen así 296 especies de aves para el 
área de Kanguery. Además, tres especies son nuevas para el parque, aumentando la diversidad 
total de aves a 409. La curva de descubrimiento de especies demuestra que el número de aves 
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registradas en el área de Kanguery seguiría aumentando con nuevos estudios, y que aún podría 
aumentar la diversidad de aves en el parque. Sin embargo, las poblaciones de algunas aves 
amenazadas podrían estar disminuyendo, como Xanthopsar flavus y Alectrurus tricolor, registradas 
en menor abundancia en este periodo con relación a estudios anteriores. La quema de 
pastizales es una de las amenazas más frecuentes en el área, aunque también ocurre en menor 
grado la caza furtiva. La tala de árboles y la continua destrucción de los hábitats también son 
amenazas constantes para la avifauna del Parque Nacional San Rafael. 
 
Palabras claves: Bosque Atlántico, diversidad, amenazas. 
Órganos financiadores: Gobierno de Taiwán.  
 
COMUNICAÇÃO ORAL 30 
 
SELEÇÃO E VALORAÇÃO DE ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA A CONSERVAÇÃO 
ATRAVÉS DA ANÁLISE DE COMUNIDADES DE AVES POR UM MÉTODO DE 
ATRIBUIÇÃO DE PONTOS /  SELECTION AND VALUATION OF 
CONSERVATION PRIORITY AREAS THROUGH THE ANALYSIS OF BIRD 
COMMUNITIES USING A POINT ATRIBUTTION METHOD. 
 
Luciano Moreira Lima e Carlos Ramón Ruiz-Miranda 
Laboratório de Ciências Ambientais, UENF. luciano_ornito@yahoo.com.br. cruiz@uenf.br 
 
Atualmente, a perda e a fragmentação do hábitat estão entre as principais ameaças à 
biodiversidade. Apesar da preocupação por parte de uma parcela crescente da população com 
a causa conservacionista, as taxas de devastação seguem a níveis alarmantes, o que, somado 
aos poucos recursos destinados ao problema, contribui para a perda de uma porção cada vez 
maior da biodiversidade. Nesse contexto, a identificação de áreas prioritárias para conservação 
pode ser considerada uma eficaz ferramenta conservacionista. Em âmbito global, diversas 
análises recentes têm apontado regiões prioritárias, no entanto, análises em larga escala não 
fornecem direções muito precisas para a tomada de ações efetivas. O próximo passo deve ser 
o refinamento das prioridades de conservação, utilizando fragmentos florestais ou outras áreas 
de limites definidos dentro da paisagem local. Os autores buscaram identificar áreas 
prioritárias para a conservação em uma escala regional através da análise de comunidades de 
aves por um método de atribuição de pontos as espécie. Foram conduzidos inventariamentos 
da avifauna, através do método das Listas de Espécies, em seis áreas dentro da APA da Bacia 
do Rio São João, RJ. Para a definição e valoração das áreas prioritárias foram atribuidos 
pontos a características de cada espécie registrada, como hábitat, insubstituibilidade e 
sensibilidade a alterações ambientais. Avaliou-se para cada área a distribuição das 
porcentagens de espécies em diferentes categorias de pontuação, foram calculadas também a 
pontuação total atingida e a média de pontuação das espécies em cada fragmento. Os 
resultados demonstraram o valor para a conservação da biodiversidade regional de cada uma 
das áreas analisadas, além disso foi possível constatar a necessidade de uma estratégia 
conservacionista regional baseada no princípio de complementariedade e a importância de se 
preservar fragmentos pequenos. 
 
Palavras chaves: áreas prioritárias, aves como bioindicadores, método de atribuição de pontos. 
Órgãos financiadores: Conservation International, Associação Mico Leão Dourado e CNPq. 
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COMUNICAÇÃO ORAL 31 
 
O MONITORAMENTO DA ALTURA DE VÔO COMO FERRAMENTA NA 
PREDIÇÃO DE IMPACTOS À AVIFAUNA PRODUZIDOS POR 
EMPREENDIMENTOS EÓLICOS /  FLIGHT HEIGHT MONITORING AS A 
PREDICTING TOOL TO ACCESS THE IMPACTS OF WIND FARMS IN THE 
AVIFAUNA 
 
Jan Karel F. Mähler Junior1,2, Carla Suertegaray Fontana2, Márcio Repenning2 e Cristiano Eidt 
Rovedder 2 
1ONG Curicaca. jancibele@via-rs.net  
2Museu de Ciências e Tecnologia, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – 
PUCRS. Av. Ipiranga 6681. CEP 90619-900, Porto Alegre, RS. carla@pucrs.br  
 
O conhecimento ornitológico de uma área é um pré-requisito indispensável para o 
estabelecimento de determinados empreendimentos. Em abril de 2004, iniciou-se o 
monitoramento da avifauna de uma área onde estava prevista a implantação de três parques 
eólicos, no município de Osório, nordeste do Rio Grande do Sul. Como parte integrante do 
estudo, procurou-se determinar como era feita a ocupação do espaço aéreo pelas aves, 
identificando-se as alturas preferencialmente utilizadas. A partir de 11 pontos de contagem, 
com 250 m de raio cada, foram obtidos 3.437 contatos de aves, entre abril de 2004 e 
dezembro de 2006. Vôos de até 50 m de altura representaram 91% do total, sendo que 
somente os vôos abaixo de 10 m constituíram 47% dos registros. Os resultados, somados 
àqueles obtidos com métodos complementares, permitiram inferir que na área de estudos a 
adoção de aerogeradores mais altos (altura da torre: 100 m/amplitude de rotação das pás: 65-
135 m) poderia representar menor risco de impacto às aves, comparativamente aos modelos 
mais baixos. Para se prever quais espécies seriam mais afetadas, torna-se necessário avaliar 
toda a amplitude de vôo das mesmas. Muitas dessas espécies podem utilizar uma área 
predominantemente para forrageio, deslocando-se a baixas alturas, mas, em determinados 
períodos do dia, sobem a alturas mais elevadas, aproveitando-se de condições climáticas 
favoráveis para vôos ascendentes (e.g. Ciconia maguari, Coragyps atratus e Cathartes aura). Outras, 
ampliam a altitude de vôo quando realizam deslocamentos principalmente para áreas de 
dormitórios ou entre áreas de alimentação mais distantes (e. g. Plegadis chihi, Phimosus infuscatus, 
Egretta thula, Casmerodius albus e Streptoprocne spp.). A especificidade das informações levantadas 
e suas variações mostram a importância do conhecimento pontual e sazonal da comunidade 
de aves em áreas sujeitas a empreendimentos eólicos e/ou de qualquer natureza, a partir de 
monitoramento sistemático e duradouro. 
 
Palavras-chave: parques eólicos, alturas de vôo, monitoramento de avifauna. 
Apoio: Maia Meio Ambiente. 
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COMUNICAÇÃO ORAL 32 
 
REGISTROS DE OCORRÊNCIA DE Sarkidiornis melanotos sylvicola (AVES, ANATIDAE), 
EM EXPEDIÇÕES AÉREAS EFETUADAS ENTRE 1995 E 2006 NO RIO GRANDE 
DO SUL / REGISTROS DE OCCURRENCIA DE  Sarkidiornis melanotos sylvicola (AVES, 
ANATIDAE), EN EXPEDICCIONES AEREAS EFECTUADAS ENTRE 1995 Y 2006 
EN RIO GRANDE DO SUL 
 
João Oldair Menegheti1 e João Carlos Dotto2  
1Docente aposentado da UFRGS, rua João Paetzel 964/303, CEP 91330-281. 
menegheti@fabian.com.br ; 
2Técnico-científico da FEPAM. dottojc@terra.com.br 
 
S. m. sylvicola é marreca considerada como ameaçada no sul do Brasil (vulnerável), no Paraguai 
(rara ou incomum), no Uruguai (rara) e na Argentina (em perigo). Consta do apêndice II da 
CITES e avaliação da Wetlands International (2002) estima sua população entre 25 mil e 100 
mil indivíduos, com tendência declinante. Estas avaliações estão baseadas em observações 
ocasionais e não-periódicas de campo. A presente comunicação pretende preencher esta 
lacuna, ao contribuir com a determinação do atual estado de conservação da subespécie. 
Efetuaram-se sobrevôos durante 11 anos para contagem de aves aquáticas nas principais 
regiões do Estado com áreas úmidas, entre final de setembro e início de outubro. Voou-se 
aproximadamente a 95 km/h e à altura de 60 m. Efetuaram-se contagens em transectos de 
faixa com 150 m de largura no terreno. A média da distância total percorrida a cada ano foi de 
1760,33 km±44,18 km. Os onze anos de contagem totalizaram 1556 indivíduos, em 76 
registros, sendo que 105 foi o número máximo de indivíduos/registro. Para expressar a 
distribuição espacial da espécie, adotaram-se: a) as microrregiões geográficas do IBGE, 2001; 
b) a divisão municipal; c) os topônimos. Distribuíram-se em nove microrregiões, sendo que as 
maiores concentrações de S. m. sylvicola se deram na Campanha Ocidental e na Campanha 
Central, 600 e 117 indivíduos. Os municípios com mais altas contagens foram São Borja e 
Itaqui, respectivamente com 320 indivíduos da subespécie em 175,81 km de transecto de faixa 
e 262 registrados em 290,1 km. Os topônimos mais ocupados foram a foz do rio Butuí e 
arroio Santa Luzia, com 378 e 178 indivíduos.  Considerados os valores obtidos em transectos 
de faixa efetuados na Campanha Ocidental, houve um nítido incremento de indivíduos de S. 
m. sylvicola nos últimos cinco anos, alcançando um pico de 11,78/km2.  A tendência observada, 
de aumento de sua população na microrregião suscita possíveis justificativas que serão 
discutidas na exposição.  
 
Palavras-chave: Distribuição geográfica, abundância, topônimos preferidos 
Órgãos financiadores: Fepam; FZB-RS 
 
COMUNICAÇÃO ORAL 33 
 
ABUNDÂNCIA DE ESPÉCIES DE AVES EM ÁREAS ABERTAS NATIVAS E COM 
PASTAGENS EXÓTICAS NO PANTANAL / ABUNDANCE OF BIRD SPECIES IN 
NATIVE, OPEN AREAS, AND EXOTIC PASTURES IN PANTANAL 
 
Fernando Augusto Tambelini Tizianel1 e Walfrido Moraes Tomas2 

1Mestrando Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação, UFMS. 
tizianel@nin.ufms.br 
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O avanço do desmatamento no Pantanal e a substituição de campos nativos por pasto 
cultivado de gramíneas exóticas são ameaças à conservação da biodiversidade. Dados de 
abundância de espécies, em diferentes condições de manejo, podem indicar respostas de 
espécies às modificações de habitat. Estimativas deste tipo para aves são geralmente obtidas 
através de amostragem por pontos. Utilizamos, alternativamente, amostragem de distâncias 
em transectos lineares para estimar a densidade de espécies de aves de habitats abertos e semi-
abertos nativos, bem como em pastagens cultivadas de braquiária (Brachiaria spp). A escolha 
baseou-se no fato de que o número de registros por pontos ser reduzido, e a contagem em 
transectos produzir um número de registros substancialmente maior. O estudo foi conduzido 
na Fazenda Nhumirim e arredores, no Pantanal da Nhecolândia, nos meses de novembro a 
fevereiro de 2005 a 2007. Estabelecemos transectos de comprimento variável, num total de 
99,2km em áreas abertas nativas e 46,8km em pasto cultivado. A distância perpendicular entre 
cada indivíduo de cada espécie, visualizado até 50m do transecto, foi registrada. Um total de 
1559 detecções foi obtido. Um total de 128 e 91 espécies de aves foi registrado para áreas 
naturais e pasto cultivado, respectivamente. Para onze espécies foi possível estimar a 
densidade e, para 14, apenas a taxa de encontro (n/km) pode ser calculada. Diminuíram suas 
densidades em Brachiaria sp. Columbina picui, Coryphospingus cucullatus, Hemitriccus margaritaceiventer, 
Ortalis canicollis. Apenas Vanelus chilensis teve maior densidade em áreas de braquiária. A taxa de 
encontro de Formicivora rufa e Synallaxis albescens diminuiu em pastagem cultivada, sendo que 51 
espécies não correram em pasto cultivado. A guilda de insetívoros de arbustos foi a mais 
prejudicada, juntamente com a duas espécies de frugívoros associados a arbustos, indicando 
que a simplificação do habitat (estrutura e composição) tem impacto sobre a avifauna. 
 
Palavras-chave: braquiária, densidade, DISTANCE 
Órgãos financiadores: Fundação Pantanal Com Ciência/ Conservação Internacional 
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RESUMOS DOS PAINÉIS 
 
 
TEMÁTICA: SISTEMÁTICA 
 
PAINEL SI01 
 
DISTRIBUIÇÃO E VARIAÇÃO GEOGRÁFICA DE ORTALIS SUPERCILIARIS 
(AVES: CRACIDAE) / DISTRIBUTION AND GEOGRAPHIC VARIATION OF 
ORTALIS SUPERCILIARIS (AVES: CRACIDAE) 
 
Marco Antonio Rego1 e Luís Fábio Silveira1,2 

1Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP). 
marcoantoniorego@yahoo.com.br 
2Departamento de Zoologia da Universidade de São Paulo. lfsilvei@usp.br 
 
Ortalis superciliaris (Aves: Cracidae) é uma espécie encontrada nas bordas de mata, capoeiras e 
matas secundárias da porção leste do Pará, Maranhão, Tocantins e Piauí. Embora seja 
localmente comum, dados sobre a sua distribuição e hábitat ainda são escassos e esta espécie é 
atualmente considerada como “quase ameaçada”. No presente trabalho, analisamos os 
registros históricos e recentes deste táxon, incluindo dados de museus e de literatura. Além 
disso, investigamos a variação morfológica deste táxon. Ortalis superciliaris possui uma área de 
distribuição que vai desde a margem leste do rio Tocantins, com exceção de duas localidades a 
oeste deste rio, até a margem leste do rio Parnaíba, no Piauí, com o seu limite sul delimitado 
próximo à confluência entre os rios Araguaia e Tocantins. Descrições de espécimes 
provenientes dos estados do Maranhão e Piauí apontam para a existência de um padrão de 
plumagem esbranquiçado no ventre, enquanto que as aves da porção oeste da distribuição 
possuiriam esta região acinzentada. Entretanto, esta variação tem sido negada ou mesmo 
ignorada na literatura recente. Um estudo de dez espécimes depositados no Museu de 
Zoologia da Universidade de São Paulo, abrangendo boa parte da distribuição da espécie, 
constatou que a coloração do ventre varia longitudinalmente, sendo os exemplares da região 
leste – coletados na região de contato entre a Amazônia e os biomas adjacentes – mais claros 
que aqueles encontrados na porção oeste da distribuição. Embora seja aparentemente 
consistente, este padrão ainda precisa ser testado com a adição de mais exemplares, podendo 
ser apenas uma variação individual. As localidades a oeste do rio Tocantins precisam ser mais 
bem estudadas, sendo necessária a coleta de mais espécimes nesta região. A taxonomia das 
espécies do gênero Ortalis é ainda bastante obscura e, novos estudos precisam ser feitos para 
se ter uma melhor noção da diversidade deste grupo no Brasil. 
 
Palavras-chave: Ortalis, variação geográfica, distribuição. 
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PAINEL SI02 
 
TAXONOMIA DAS FORMAS BRASILEIRAS DE Sicalis flaveola COM BASE EM 
CARACTERES MORFOLÓGICOS / TAXONOMY OF THE BRAZILIAN TAXA OF 
Sicalis flaveola BASED ON MORPHOLOGICAL CHARACTERS 
 
Daniela Ludviger Ingui1 e Luis Fábio Silveira2 
1Graduação em Ciências Biológicas, Universidade de São Paulo.  dannyingui@yahoo.com.br 
2Departamento de Zoologia, Universidade de São Paulo. lfsilvei@usp.br 
 
Os canários-da-terra (Sicalis flaveola ssp.) apresentam ampla distribuição pelas paisagens abertas 
da América do Sul. No Brasil, são reconhecidas duas subespécies: S. f. brasiliensis, que ocorre 
desde o Maranhão até o Paraná, e S. f. pelzelni, que ocorre no Mato Grosso, Mato Grosso do 
Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além de Argentina, Paraguai, Uruguai e 
Bolívia. O presente trabalho teve como objetivo estudar a variação intra- e interespecífica dos 
dois táxons em questão, atualizando a sua distribuição geográfica. Além disso, a validade do 
táxon S. f. pelzelni foi testada segundo o Conceito Filogenético de Espécie. Foram analisados 
246 exemplares de S. f. brasiliensis e 82 de S. f. pelzelni, sendo as análises morfométricas tomadas 
a partir da asa, cauda, tarsometatarso e cúlmen de cada exemplar, enquanto que as análises de 
plumagem foram baseadas na coloração da fronte, dorso, região peitoral e crisso. Os dados 
merísticos indicam que os dois táxons podem ser diagnosticados pelo comprimento da asa, 
que é maior em S. f. brasiliensis. A análise de plumagem sugere que estes táxons são também 
diagnosticados pela coloração e comprimento da região alaranjada na fronte nos machos 
(laranja-escuro e ultrapassando a região orbital em S. f. brasiliensis e laranja-claro e estendendo-
se até a porção anterior da região orbital em S. f. pelzelni), além da coloração do crisso nas 
fêmeas e jovens (amarelo em S. f. brasiliensis e branco em S. f. pelzelni). Sicalis flaveola pelzelni é 
plenamente diagnosticável de S. f. brasiliensis, o que permite o seu tratamento como espécie, 
segundo o conceito adotado; entretanto, mais estudos são necessários para testar a validade de 
S. f. brasiliensis, que apresenta notável similaridade morfológica com S. f. valida (Peru) e S. f. 
flaveola (norte da América do Sul).  
 
Palavras-chave: subespécie, Sicalis flaveola brasiliensis, Sicalis flaveola pelzelni 
Órgão financiador: FAPESP 
 
PAINEL SI03 
 
TAXONOMIA DE Psophia viridis ssp. COM BASE EM CARACTERES MORFOLÓGICOS 
/ TAXONOMY OF Psophia viridis ssp. BASED ON MORPHOLOGICAL CHARACTERS 
 
Marina Oppenheimer1 e Luís Fábio Silveira2 

1Pós-Graduação em Zoologia, Departamento de Zoologia, Universidade de São Paulo. 
marinaopp@yahoo.com.br 
2Departamento de Zoologia, Universidade de São Paulo. lfsilvei@usp.br 
 
O complexo Psophia viridis ssp. é o único do gênero endêmico da Amazônia brasileira, com 
três subespécies atualmente reconhecidas: Psophia viridis viridis Spix, 1825, Psophia v. dextralis 
Conover, 1934 e Psophia v. obscura Pelzeln, 1857, além de P. v. interjecta Griscom & Greenway, 
1937, historicamente considerado sinônimo de P. v. dextralis. Os jacamins-de-costas-verdes 
apresentam distribuição alopátrica ao sul do rio Amazonas, cujos afluentes principais atuam 
como barreiras entre os táxons, embora a sua distribuição ainda seja pouco conhecida. Os 
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táxons deste complexo nunca passaram por uma revisão taxonômica mais abrangente e o 
presente trabalho visa suprir esta lacuna. Foram examinados 108 espécimes de todos os 
táxons descritos, incluindo os tipos de todos eles, além de registros fidedignos da literatura, 
que serviram para refinar os dados de distribuição. Os padrões de colorido da plumagem 
foram analisados, bem como as medidas do cúlmen exposto, comprimento da asa, cauda e 
tarsometatarso. Os dados morfométricos não indicaram diferenças significativas entre os 
táxons, não apontando também qualquer dimorfismo sexual. Entretanto, a análise dos 
caracteres de plumagem evidenciou padrões consistentes e diagnósticos para cada um dos 
táxons, com exceção de P. v. interjecta, cujos caracteres são semelhantes aos observados em P. 
v. dextralis. Com base no Conceito Filogenético de Espécie (PSC), observa-se que todos os 
táxons do complexo podem ser plenamente diagnosticáveis entre si e sugere-se que as 
subespécies correntemente aceitas sejam elevadas ao nível de espécie, a saber: P. viridis Spix, P. 
dextralis Conover e P. obscura Pelzeln. 
 
Palavras-chave: Psophia viridis, sistemática, caracteres morfológicos 
Órgão financiador: CNPq  
 
PAINEL SI04 
 
CARACTERIZAÇÃO MORFOMÉTRICA CRANIANA DE Calonectris diomedea 
(PROCELLARIIDAE) ARRIBADAS EM MASSA NA COSTA LESTE DO RIO DE 
JANEIRO, BRASIL / SKULL MORPHOMETRY OF Calonectris diomedea 
(PROCELLARIIDAE) WRECKED ON THE EASTERN COAST OF RIO DE JANEIRO, 
BRAZIL 
 
Patrícia Thieme Onofri Saiki1, Daniela Beatriz Lima e Silva1, Jailson Fulgêncio de Moura2 e 
Salvatore Siciliano3 
1PPG em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais, Universidade Federal de Uberlândia. 
patriciathieme@yahoo.com.br 
2PPG em Saúde Pública e Meio Ambiente, Escola Nacional de Saúde Pública/FIOCRUZ. 
3Laboratório de Ecologia, Departamento de Endemias, Escola Nacional de Saúde 
Pública/FIOCRUZ, 21041-210, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 
 
A caracterização morfométrica é de grande importância para estudos taxonômicos e de 
variação geográfica entre populações. Poucos trabalhos descrevem os caracteres 
morfométricos da pardela-do-bico-amarelo (Calonectris diomedea). O objetivo deste estudo foi 
descrever as medidas morfométricas do crânio de C. diomedea. Foram aferidos 43 crânios de 
um bando desta espécie, coletados durante um único monitoramento em Praia Grande, 
Arraial do Cabo, RJ, em junho de 2006. Utilizando-se paquímetro de precisão 0,05 mm, foram 
tomadas nove medidas (mm), de acordo com a bibliografia: 1-comprimento da maxila 
superior (CTM); 2-comprimento da maxila a partir da borda distal da abertura nasal (CMN); 
3-largura da base da maxila superior (LM); 4-altura da base do bico (AB); 5-altura da caixa 
craniana (AC); 6-largura da caixa craniana ao nível dos processos pós-orbitais (LC); 7-largura 
máxima da caixa craniana (LMC); 8-menor largura do crânio na região interorbital (LIO); 9-
comprimento total do crânio (CTC). Realizou-se o cálculo de média (χ) e desvio padrão (dp) 
dos parâmetros e análise de PCA para verificar a existência de dimorfismo sexual. Foram 
encontradas as seguintes medidas: CTM (χ = 56,95; dp = 3,67); CMN (χ = 43,58; dp = 3,32); 
LM (χ = 21,95; dp = 1,70); AB (χ = 20,23; dp = 1,61); AC = (χ = 24,18; dp = 1,24); LC (χ = 
37,43; dp = 1,89); LMC (χ = 34,60; dp = 1,39); LIO (χ = 11,43; dp = 0,76); CTC (χ = 110,97; 
dp = 4,39). A análise de PCA não confirmou dimorfismo sexual para caracteres 
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morfométricos de crânio, corroborando dados da literatura, embora os crânios dos machos 
sejam geralmente maiores. Não há registros de qual subespécie de C. diomedea ocorre na costa 
do Rio de Janeiro, contudo os dados morfométricos apontam para C. diomedea borealis, com 
origem provável nas ilhas Canárias, Madeira e Açores. Essa afirmação pode ser justificada por 
alguns trabalhos que afirmam que C. diomedea borealis é a única subespécie que tem a América 
do Sul como parte de sua rota migratória. 
 
Palavras-chave: Calonectris diomedea, morfometria, Rio de Janeiro. 
Órgão financiador: Gerência de Avaliação e Monitoramento Ambiental do Centro de 
Pesquisas da PETROBRAS. 
 
PAINEL SI05 
 
POSIÇÃO TAXONÔMICA DE Tangara peruviana (DESMAREST, 1805) E Tangara preciosa 
(CABANIS, 1851) (PASSERIFORMES: EMBERIZIDAE) / TAXONOMIC STATUS OF 
Tangara peruviana (DESMAREST, 1805) AND Tangara preciosa (CABANIS, 1851) 
(PASSERIFORMES: EMBERIZIDAE) 
 
Daniel Honorato Firme1,2, Claydson Pinto de Assis1,2, Liliane Seixas2, Isa Gabardo Alpino2 e 
Marcos André Raposo2  
1Pós-graduação em Zoologia, Museu Nacional/UFRJ . danielfirme@mn.ufrj.br  
2Setor de Ornitologia, Depto de Vertebrados, Museu Nacional/UFRJ, Quinta da Boa Vista 
s/n, 20940-040, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 
 
Tangara peruviana e Tangara preciosa são táxons muito semelhantes, de distribuição parapátrica 
na Mata Atlântica do Sudeste/Sul brasileiros, e foram, ao longo da história, seguidas vezes 
considerados uma única espécie com duas subespécies. Este trabalho revê a taxonomia dessas 
espécies, testando a hipótese de serem uma única espécie polimórfica. Foram examinados 111 
espécimes depositados nas coleções do Museu Nacional, Museu de Zoologia da Universidade 
de São Paulo e Museu de História Natural Capão da Imbuia, assim como fotos dos holótipos 
de T. peruviana (depositado no National Muséum d’Histoire Naturrelles, Paris) e T. preciosa 
(depositado no Museu Heineanum, Alemanha) e descrições originais das espécies. Caracteres 
de colorido da plumagem e morfometria (comprimento de cúlmen exposto, asa, cauda e altura 
do bico) foram analisados. Testes de normalidade, homocedastidade, análises morfométricas 
descritivas e de variância (ANOVA) foram utilizados e cruzados com a distribuição das 
espécies. O conceito de espécie filogenética foi adotado para a definição do status taxonômico 
das formas revisadas. Os machos de T. peruviana diferem de T. preciosa por apresentarem o 
comprimento da cauda e largura do bico maiores e pelo fato de apresentarem o manto preto, 
enquanto T. preciosa apresenta manto castanho. Já a coloração do ventre nas fêmeas 
apresentou uma grande variação individual, inviabilizando a diagnose entre as fêmeas das 
espécies. A distribuição dos machos mostrou uma zona de simpatria entre as espécies 
próximo ao litoral sul do Estado do Paraná, podendo se estender até o Rio Grande do Sul. 
Tangara peruviana e T. preciosa apresentam também históricos evolutivos que as fizeram ocupar, 
em boa parte de sua distribuição, hábitats diferentes. Tais diferenças em espécies de 
distribuição tão restrita e próxima, inclusive com simpatria, indicam que essas formas são, de 
fato, espécies distintas. 
Palavras-chave: taxonomia, polimorfismo, Mata Atlântica 
Órgão financiador: CNPq, FAPERJ 
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ANATOMIA COMPARADA DAS SIRINGES NA SUBFAMÍLIA PHILYDORINAE 
(PASSERIFORMES: FURNARIIDAE)/ COMPARATIVE ANATOMY OF THE SYRINX 
IN THE PHILYDORINAE (PASSERIFORMES: FURNARIIDAE)1 
 
Patrícia Alexandre Formozo1,2, Luiz Pedreira Gonzaga1, Marcos Raposo2  
1 Laboratório de Ornitologia, Dep. de Zoologia, UFRJ. lpg@biologia.ufrj.br 
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A siringe é uma estrutura potencialmente informativa em estudos taxonômicos, sobretudo de 
Passeriformes Sub-Oscines. A siringe de diversos gêneros de Furnariidae foi estudada por Ames, 
em seu trabalho sobre siringes das famílias de Passeriformes. No presente trabalho, buscamos 
rever e estender o trabalho de Ames, aumentando sua abrangência taxonômica e incluindo um 
maior número de exemplares por espécie. Foram analisadas siringes de representantes de 
Dendrocolaptinae, Furnariinae, Synallaxinae e Philydorinae, enfatizando mais esta última 
subfamília. O material foi corado com Vermelho de Alizarina e Azul de Alcian e diafanizado com 
pancreatina para observação em lupa equipada com câmara clara. Foram observadas e registradas 
através de desenho e fotografia a forma do Processus Vocalis, presença ou ausência de corno(s), 
forma dos elementos A e B, e número de elementos formadores do Timpanum e da Membranae 
Trachealis. Observou-se uma grande variação da siringe nos gêneros de Furnariidae, sobretudo 
entre os Philydorinae. Dentre estes, podemos reconhecer grupos com conjunto de características 
distintas. Em Sclerurus, o Proc. Vocalis é muito distinto, com a extremidade cranial arredondada. Há 
ausência de Timpanum e elementos A1, A2 e A3 incompletos, com extremidades retas. Alguns 
representantes dos gêneros Philydor, Automolus e Anabacerthia possuem siringes com cornos na face 
ventral do Proc. Vocalis. Os demais gêneros diferem um pouco com relação à forma do Proc. Vocalis 
e ao número de anéis timpânicos e da Memb. Trachealis. A presença de cornos ventrais no Proc. 
Vocalis em alguns Philydorinae mostra que essa estrutura não pode ser tida como exclusiva dos 
Dendrocolaptinae e do gênero Geositta, cujos representantes, assim como Geobates (anteriormente 
inserido em Geositta), também apresentam cornos. A estrutura não ocorre em Sclerurus, com o qual 
Geobates tem sido considerado aparentado. Não estudamos a siringe de Geositta até o momento. 
 
Palavras-chave: anatomia, siringe, Philydorinae. 
2Órgãos Financiadores: CAPES, FAPERJ. 
 
 
TEMÁTICA: BIOGEOGRAFIA 
 
PAINEL BG01 
 
RELAÇÕES BIOGEOGRÁFICAS DA AVIFAUNA DE MATA DE GALERIA DO 
CENTRO-OESTE BRASILEIRO / BIOGEOGRAPHIC RELATIONSHIPS OF 
GALLERY FOREST BIRDS IN THE CENTRAL-WEST OF BRAZIL 
 
Franchesco Della Flora1, Anderson Saldanha Bueno1, Claudeir Ferreira Vagas2 e Nilton Carlos 
Cáceres3 

1Curso de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Santa Maria. fdflora@hotmail.com 
2Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. claubioufms@terra.com.br 
3Departamento de Biologia, UFSM, Santa Maria, RS. nc_caceres@hotmail.com 
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O objetivo deste estudo foi verificar a similaridade da avifauna de matas de galeria da Região 
Centro-Oeste, em dez localidades pertencentes a três bacias hidrográficas: Araguaia (n=5), 
Paraná (n=4) e Paraguai (n=1). Esperou-se que as localidades se agrupassem de acordo com 
as bacias às quais pertencem, visto que estas são separadas por barreiras geográficas: serras de 
Maracaju, Caiapó e São Jerônimo. Os agrupamentos foram formados através do índice de 
Jaccard, utilizando-se uma matriz binária (presença/ausência) com 174 espécies identificadas. 
Na bacia do rio Araguaia foram registradas 134 espécies, sendo 78 exclusivas; na bacia do rio 
Paraná, 68 espécies, sendo 18 exclusivas, e na bacia do Paraguai, 51 espécies, sendo 17 
exclusivas. As três bacias compartilharam 18 espécies. As bacias do rio Araguaia e Paraná 
apresentaram 45 espécies em comum; Araguaia e Paraguai, 29 e Paraná e Paraguai, 23. Foram 
formados dois grandes grupos: um envolvendo três localidades do rio Paraná e outro, o 
restante das localidades. Dentro desse segundo grupo, formaram-se dois subgrupos: um 
envolvendo quatro localidades da bacia do Araguaia e outro envolvendo uma localidade da 
bacia do Paraná e outra da bacia do Paraguai, ficando uma localidade da bacia do Araguaia 
isolada. A distância entre as localidades pode ser um fator de diferenciação entre as 
comunidades de aves dentro de uma bacia hidrográfica. Similarmente, a proximidade entre 
localidades de diferentes bacias parece ser um fator importante na determinação da 
similaridade entre as comunidades de aves, embora isto não tenha ficado claro em todos os 
agrupamentos formados. Isto é evidenciado por duas localidades que não se agruparam junto 
às demais localidades da mesma bacia, apontando para uma capacidade de dispersão facilitada 
das aves em zonas de transição entre bacias adjacentes. Assim, as barreiras geográficas 
parecem não ser um fator determinante na composição de aves de matas de galeria do 
Cerrado. 
 
Palavras-chave: biogeografia, mata de galeria, Cerrado. 
Órgão financiador: bolsa PET – SESu/MEC (ASB) 
 
PAINEL BG02 
 
BIOGEOGRAFIA E ECOLOGIA DO CARDEAL-AMARELO Gubernatrix cristata 
(EMBERIZIDAE) – RESULTADOS PRELIMINARES/BIOGEOGRAPHY AND 
ECOLOGY OF THE YELLOW CARDINAL Gubernatrix cristata (EMBERIZIDAE) – 
PRELIMINARY RESULTS 
 
Claiton Martins-Ferreira 
Doutorando PPG Biologia Animal  – UFRGS. claiton.ferreira@ufrgs.br 
 
A biologia de Gubernatrix cristata, espécie típica dos campos sulinos, é praticamente 
desconhecida. Gubernatrix cristata é raro e de distribuição restrita, sendo o seu status de 
conservação no Brasil definido como criticamente em perigo. O Projeto Cardeal-Amarelo tem 
como objetivos principais determinar o status das populações de Gubernatrix cristata em toda a 
sua área de distribuição, no que se refere à estrutura populacional, fluxo gênico e estratégias 
para conservação. Foram realizadas saídas a campo ao Rio Grande do Sul (RS), Uruguai e 
Argentina. Todos os locais de avistamentos foram marcados com GPS e comparados com os 
registros históricos e aqueles publicados na literatura. Em cada localidade também foram 
determinadas as espécies botânicas mais utilizadas pela ave e a caracterização do ambiente 
dentro de uma perspectiva de ecologia de paisagem. O resultado foi a elaboração de um mapa 
com a localização das populações avistadas e uma correlação entre esses locais e o tipo de 
fisionomia encontrada. Os ambientes encontrados no RS (Herval e Pedras Altas) apresentam 
espécies do gênero Scutia sp. e Prosopis sp. No Parque Estadual do Espinilho (PEE) 
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predominam Prosopis sp., Tala sp. e Acacia sp. No PEE a formação tipo parque domina a 
paisagem, enquanto que em Herval e Pedras Altas o mesmo não ocorre. Isso deve-se, 
provavelmente, ao pastejo de gado intenso nas áreas de fazendas e não protegidas dentro de 
unidades de conservação, encontradas no sul do RS. Em Corrientes, Argentina, a 
fitofisionomia é bastante semelhante à encontrada no PEE, com espécies similares. No 
Departamento de Lavalleja, Uruguai, onde foram capturados exemplares de cardeal-amarelo, a 
fitofisionomia encontrada é bastante similar à do sul do RS. Não parece haver uma correlação 
direta entre a presença/ausência de Gubernatrix cristata e a presença/ausência de gado. Essa 
correlação está mais relacionada, possivelmente, ao uso do hábitat pela ave, tanto para 
construção de ninhos quanto para alimentação. Ou seja, onde há determinadas espécies 
botânicas é possível encontrar o cardeal-amarelo. O que tem se observado em campo, além do 
descrito acima, é que a pressão de caça causou a rarefação da espécie, mesmo nos hábitats 
considerados ideais.  
 
Palavras-chave: Gubernatrix cristata, conservação, hábitat. 
Órgão finaciador: Fundação O Boticário de Proteção à Natureza. 
 
 
TEMÁTICA: FAUNÍSTICA 
 
PAINEL FA01 
 
LEVANTAMENTO PRELIMINAR DA AVIFAUNA NOS PARQUES FLORESTAIS DA 
A. W. FABER-CASTELL S.A., NOS MUNICÍPIOS DE PRATA E UBERLÂNDIA, 
MINAS GERAIS / PRELIMINARY SURVEY OF THE AVIFAUNA IN THE FOREST 
PARKS OF A. W. FABER-CASTELL, IN THE CITIES OF PRATA AND 
UBERLÂNDIA, MINAS GERAIS 
 
Gustavo Bernardino Malacco, Polyanna Custódio Duarte, Marcelo de Carvalho Zara e Sonia 
C. S. Belentani 
Delta Consultoria Ambiental. malacco@hotmail.com 
 
Se a diversidade animal encontra-se inserida como um dos fatores a ser considerado no 
processo de licenciamento ou certificação florestal de uma empresa, o levantamento faunístico 
assume um papel de fundamental importância. A partir dele podem ser obtidas listagens das 
espécies existentes com suas respectivas abundâncias, informações estas indispensáveis para a 
detecção de espécies novas, raras, ameaçadas de extinção ou que agregam outro tipo de valor, 
os quais servirão para tomadas de decisões, entre outras, sobre manejo e conservação. Este 
trabalho apresenta o levantamento da avifauna realizado em remanescentes de cerrado e áreas 
de silvicultura de propriedade da A. W. Faber-Castell S.A., localizadas nos municípios de Prata 
e Uberlândia, Minas Gerais, durante os meses de agosto de 2005 a janeiro de 2006, por meio 
de observação direta, totalizando 90 horas de observação. Foram registradas 178 espécies de 
aves distribuídas em 48 famílias e 19 ordens, destacando-se o registro de espécies ameaçadas 
de extinção: Rhea americana, Crax fasciolata e Sicalis flaveola; espécies endêmicas do Bioma 
Cerrado: Antilophia galeata, Herpsilochmus longirostris, Hylocryptus rectirostris, Melanopareia torquata, 
Cyanocorax cristatellus, Saltator atricollis, Neothraupis fasciata e Basileuterus leucophrys, e espécies raras 
na região: Bubo virginianus, Momotus momota e Carduelis magellanica. Ressalta-se que a área alvo do 
estudo está localizada na bacia do rio Tijuco e representa a situação de grande parte do 
Planalto Central originalmente coberto pelo Cerrado, sendo marcado por intensa 
fragmentação florestal. No caso da bacia, a fragmentação é resultado de um processo 
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desordenado de uso e ocupação do solo que resultou numa paisagem com cerca de 17,5% de 
remanescentes naturais. Desta forma, o conhecimento avifaunístico torna-se relevante pelo 
fato de tais localidades apresentarem remanescentes de cerrado, o qual é considerado área-
chave em escala mundial e prioridade para a conservação. 
 
Palavras-chave: avifauna, cerrado, silvicultura, levantamento. 
Órgãos financiadores: A. W. Faber-Castell S. A., Delta Consultoria Ambiental. 
 
PAINEL FA02 
 
REGISTROS RELEVANTES PARA A AVIFAUNA DO MÉDIO ALTO URUGUAI, RIO 
GRANDE DO SUL / RELEVANT RECORDS FOR THE BIRD FAUNA OF THE 
MÉDIO ALTO URUGUAI, RIO GRANDE DO SUL 
 
Itiberê P. Bernardi 1, Eli M. Teixeira 2 e Fábio A. F. Jacomassa 3 

1Laboratório de Biodiversidade, Conservação e Ecologia de Animais Silvestres - UFPR 
2Bióloga - elimariateixeira@yahoo.com.br 
3Biólogo - fabioafj@gmail.com 
 
O Rio Grande do Sul, Estado mais meridional do Brasil faz limites com a Argentina, Uruguai, 
oceano Atlântico e liga-se ao resto do Brasil somente ao norte, onde é limítrofe ao estado de 
Santa Catarina, e, dispõe de uma lista razoavelmente completa de sua avifauna desde 1978. 
Das 624 espécies aceitas para o Rio Grande do Sul, duas são consideradas regionalmente 
extintas, oito provavelmente extintas, 118 ameaçadas de extinção e 20 como dados 
insuficientes. São reportados aqui, alguns importantes registros de espécies da avifauna do 
Médio Alto Uruguai, extremo norte do Rio Grande do Sul. Entre janeiro de 2002 e fevereiro 
de 2007 esforços de campo foram conduzidos na região registrando 150 espécies pertencentes 
a 48 famílias. As observações foram feitas à vista desarmada, com auxílio de binóculos e 
utilizou-se playback para confirmação da ocorrência de algumas espécies. Animais encontrados 
mortos com procedência conhecida também foram considerados nestes registros. Das 
espécies detectadas, merecem destaque: Asio stygius e Pulsatrix koeniswaldiana inseridas na 
categoria Dados Insuficientes; Pyroderus scutatus e Pteroglossus baillonius na categoria Criticamente 
em Perigo; Phaethornis eurynome e Crotophaga major na categoria Vulnerável e Glaucidium 
brasilianum considerada rara no Rio Grande do Sul. Os registros aqui apresentados contribuem 
para o conhecimento da distribuição destas espécies em território gaúcho e indicam que os 
pequenos fragmentos florestais da porção norte do estado podem estar desempenhando um 
papel fundamental na manutenção de suas populações. A presença de espécies ameaçadas ou 
raras nesta região reforça a necessidade de ações imediatas que minimizem os efeitos do 
processo de extinção. 
 
Palavras-chave: Floresta Estacional Decidual, espécies ameaçadas, aves. 
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PAINEL FA03 
 
MONITORAMENTO DA AVIFAUNA NOS PLANTIOS E ÁREAS DE 
CONSERVAÇÃO DA ARACRUZ CELULOSE / MONITORING BIRDS IN ARACRUZ 
CELULOSE'S EUCALYPTUS PLANTATIONS AND CONSERVATION AREAS 
 
Paulo de Tarso Zuquim Antas1, Robert C. Sartório2, Cristian M. Joenck1, André de 
Mendonça-Lima1, André B. Silveira1, 3, Iury A. Accordi1, 3, Evânio T. Scopel2, Marcos A. 
Pereira2 e Maurem K. L. Alves  2 
1Fundação Pró-Natureza-FUNATURA, Brasília-DF. ptzantas@abordo.com.br 
2Aracruz Celulose S.A., Aracruz-ES. rcsa@aracruz.com.br 
3BioConserv- Consultoria Ambiental Ltda. iaccordiibr@turbo.com.br 
 
Como extensão aos estudos com a avifauna desenvolvidos desde 1993 nas áreas de 
propriedade da Aracruz Celulose S.A. no Estado do Espírito Santo, este trabalho apresenta os 
primeiros resultados da recente implantação do monitoramento de aves na unidade gaúcha da 
Aracruz Celulose, realizado nas áreas de reservas, plantios de eucalipto e de preservação 
permanente nos municípios de Barra do Ribeiro e Arroio dos Ratos. Utilizaram-se métodos 
de censo por pontos (n=4) sem limite de distância de detecção com tempo de 20 min e duas 
linhas de redes de neblina (n=10 redes de 12m) em cada área amostrada (n=6), além de 
observações assistemáticas. As redes foram dispostas uma linha dentro do plantio de eucalipto 
e, outra, na mata nativa, visando obter estimativas de abundância das aves juntamente com os 
dados de censo por ponto. No período de set/06 a mar/07 foram registradas 136 espécies e 
capturados 384 indivíduos (de 47 espécies de aves), entre as quais quatro espécies 
consideradas globalmente quase ameaçadas de extinção: Piculus aurulentus, Cyanocorax caeruleus, 
Carpornis cucullatus e Euphonia chalybea. Ainda se registraram outras duas espécies consideradas 
regionalmente vulneráveis à extinção: Columba cayennensis e Euphonia violacea. O total registrado 
representa 20% da riqueza de aves do Rio Grande do Sul (631 espécies). Além de demonstrar 
uma significativa riqueza de aves, as áreas amostradas indicam um nível de qualidade 
ambiental que vem permitindo manter recursos para a sobrevivência das aves nestes locais. A 
conservação das áreas monitoradas tende a contribuir para a preservação das aves já 
detectadas e as informações coletadas devem ser aplicadas na elaboração do manejo florestal a 
fim de minimizar possíveis impactos à comunidade de aves presente nestas áreas e cercanias, 
bem como contribuir com informações de morfo-biometria, reprodução e outros caracteres 
auto-ecológicos das espécies monitoradas.  
 
Palavras-chave: avifauna, eucalipto, Rio Grande do Sul.  
Órgãos financiadores: Funatura–Fundação PróNatureza e Aracruz Celulose S/A. 
 
PAINEL FA04 
 
NOVOS REGISTROS DOS CABOCLINHOS Sporophila hypoxantha E S. hypochroma 
(EMBERIZIDAE) EM SANTA CATARINA, BRASIL / NEW RECORDS OF THE 
SEEDEATERS Sporophila hypoxantha AND S. hypochroma (EMBERIZIDAE) IN SANTA 
CATARINA, BRAZIL 
 
Ismael Franz, André Barcellos, Clarissa Britz Hassdenteufel, Carlos Eduardo Agne, Ivo 
Rohling Ghizoni-Jr, Jorge Luiz Berguer Albuquerque e Claiton Martins-Ferreira 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS. ismaelfranz@sinos.net 
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Os caboclinhos (Sporophila spp., Emberizidae) são pequenas aves granívoras que habitam áreas 
abertas e semi-abertas, geralmente realizam movimentos migratórios e distribuem-se 
exclusivamente na região Neotropical. Para o território brasileiro, são citadas 31 espécies 
pertencentes ao gênero, das quais dez ocorrem no estado de Santa Catarina. O caboclinho-de-
barriga-vermelha Sporophila hypoxantha tem distribuição mais ampla e conhecida em SC e o 
caboclinho-de-sobre-ferrugem S. hypochroma foi apenas recentemente (2005) encontrado no sul 
do Brasil (São Joaquim/SC). Durante três expedições a campo, utilizamos redes de neblina e 
observamos a presença das duas espécies na Fazenda Florestal Gateados (UTM 22J 
6903109/0513014, 935m de altitude, Campo Belo do Sul, extremo sul de SC). Os registros são 
apresentados a seguir: S. hypoxantha – entre 17 e 21/11/2006, vários registros, principalmente 
de bandos alimentando-se dos grãos de Lolium multiflorum e Paspalum quarinii; 11 indivíduos 
(dez machos e uma fêmea) foram capturados, anilhados com anilhas coloridas e as seguintes 
medidas foram obtidas: peso 8,77g (±0,51), tarso 13,4mm (±0,8), cúlmen 7,99mm (±0,48), 
cauda 42,72mm (±3,82) e asa 54,36mm (±2,29); entre 14 e 19/01/2007, vários machos 
observados, geralmente sozinhos ou acompanhados de fêmeas, incluindo três dos anilhados 
em nov/2006 e um que alimentava um jovem; entre 06 e 08/02/2007, alguns indivíduos 
vistos na mesma área (um macho anilhado). Sporophila hypochroma – no dia 18/11/2006, um 
macho subadulto foi observado em um bando composto ainda por sete machos de S. 
hypoxantha, três machos de S. caerulescens e três fêmeas/jovens não identificados. As aves se 
alimentavam em um capinzal (P. quarinii, P. notatum e P. dilatatum) na beira de uma estrada. No 
dia seguinte, o mesmo macho foi fotografado; em 20/11/2006, outro macho (plumagem de 
adulto) foi visto sobre uma ciperácea na beira de um banhado. 
 
Palavras-chave: Sporophila, distribuição, Santa Catarina 
 
PAINEL FA05 
 
AVIFAUNA DO MUNICÍPIO DE OSÓRIO, NORDESTE DO RIO GRANDE DO SUL, 
BRASIL / AVIFAUNA OF THE MUNICIPALITY OF OSÓRIO, NORTHEAST OF RIO 
GRANDE DO SUL, BRAZIL 
 
Jan Karel F. Mähler Junior1,2, Márcio Repenning2, Cristiano Eidt Rovedder2 e Carla 
Suertegaray Fontana2 
1ONG Curicaca. jancibele@via-rs.net  
2Museu de Ciências e Tecnologia, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. 
PUCRS. Av. Ipiranga 6681, 90619-900, Porto Alegre, RS. carla@pucrs.br  
 
O município de Osório, no nordeste do Rio Grande do Sul (RS), estende-se desde a costa 
atlântica até o sul da Serra Geral (29º53’S, 50º16’W). Ao longo deste gradiente desenvolveu-se 
uma variedade de ecossistemas, incluindo praias oceânicas e lacustres, banhados, lagoas, 
campos psamófilos, florestas alagáveis de planície e florestas de encosta. Entretanto, muitos 
destes foram eliminados ou tiveram suas características naturais alteradas ao longo dos 150 
anos de ocupação do município. William Belton, ornitólogo norte-americano que realizou 
extensas amostragens no RS entre as décadas de 1970–80, lista 292 espécies de aves com 
ocorrência comprovada ou esperada para Osório. Entre outubro e dezembro de 2002 e, 
sistematicamente, a partir de abril de 2004, foram realizadas amostragens ornitológicas no 
município de Osório, tendo sido registradas, até o momento, 295 espécies de aves. Entre as 
espécies listadas por Belton, 58 ainda não foram registradas nos levantamentos atuais. 
Algumas destas espécies podem ter sido extintas localmente em decorrência dos impactos de 
origem antrópica, como, por exemplo, Dryocopus galeatus. Por outro lado, 57 espécies 
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registradas no presente estudo não foram apontadas por Belton como tendo ocorrência 
esperada para o município, entre elas Xiphocolaptes albicollis, Cranioleuca sulphurifera, Philydor rufum 
e Turdus leucomelas. Duas espécies, Neocrex erythrops e Progne modesta, não haviam sido registradas 
no RS anteriormente. A observação de indivíduos de Egretta caerulea reproduzindo em um 
ninhal multiespecífico representa a mudança no status de ocorrência da espécie no RS (vagante 
para residente anual), além de constituir o local de reprodução mais meridional desta garça. 
Considerando apenas as espécies com registros atuais, 14 encontram-se ameaçadas de 
extinção em nível estadual, entre elas Tinamus solitarius, Circus cinereus, Philydor atricapillus, 
Phylloscartes kronei, Manacus manacus e Tangara cyanocephala. 
 
Palavras-chave: Mata Atlântica, novos registros, espécies ameaçadas. 
Órgãos financiadores: Maia Meio Ambiente, Prefeitura Municipal de Osório. 
 
PAINEL FA06 
 
PRIMEIROS REGISTROS DOCUMENTADOS DE Podiceps occipitalis GARNOT, 1826 E 
Fulica leucoptera VIEILLOT, 1817 PARA O ESTADO DE SÃO PAULO / FIRST 
DOCUMENTED RECORDS OF Podiceps occipitalis GARNOT, 1826 AND Fulica leucoptera 
VIEILLOT, 1817 FOR THE STATE OF SÃO PAULO 
 
Fabio Schunck 

Laboratório de Ornitologia, Depto de Zoologia, IB, USP, São Paulo-SP. 
fabio_schunck@yahoo.com.br 
 
O mergulhão-de-orelha-amarela Podiceps occipitalis é uma espécie típica da Cordilheira dos 
Andes e do sul da América do Sul, enquanto que a carqueja-de-bico-amarelo Fulica leucoptera é 
comum no sul do Brasil, com registros até o Paraná e uma citação para São Paulo. Estas duas 
espécies foram fotografadas e filmadas na represa do Guarapiranga, localizada na região sul da 
cidade de São Paulo (23o44'00''S, 46o 43'53''W). Um grupo de seis mergulhões adultos foi 
observado no dia 16 de dezembro de 2006 próximo a uma das margens, em frente à Ilha dos 
Eucaliptos. O único indivíduo da carqueja foi registrado no dia 21 de dezembro de 2006 em 
uma área próxima. Ambas as espécies estavam se alimentando em uma das mais isoladas e 
preservadas regiões deste reservatório, onde a ocupação irregular das margens ainda não 
chegou. Os mergulhões permaneceram na represa entre 16 e 27 de dezembro, sempre 
nadando isolados das demais aves aquáticas do local, e a carqueja foi registrada entre 21 e 28 
de dezembro, nadando entre indivíduos de Gallinula chloropus. O registro de P. occipitalis é o 
primeiro para o Estado de São Paulo e a represa do Guarapiranga é a terceira localidade de 
ocorrência dessa espécie no Brasil, sendo, agora, o limite norte de sua distribuição no país. Já 
o registro da F. leucoptera é o primeiro documentado dessa espécie para o Estado de São Paulo, 
pois Sick (1997) cita um registro para o município de Campinas; entretanto, Willis e Oniki 
(2003) supõem que esta ave tenha escapado de cativeiro. O monitoramento das áreas úmidas é 
importante para se verificar se estas espécies possuem movimentos regulares ou se são meros 
vagantes. 
 
Palavras-chave: Podiceps occipitalis, Fulica leucoptera, São Paulo, registros documentados. 
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PAINEL FA07 
 
PRIMEIROS REGISTROS DOCUMENTADOS DO MAÇARICO-PINTADO Actitis 
macularius (LINNAEUS, 1766) E DA GARÇA-AZUL Egretta caerulea (LINNAEUS, 1758) 
PARA O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO / FIRST DOCUMENTED RECORDS OF 
SPOTTED SANDPIPER Actitis macularius (LINNAEUS, 1766) AND LITTLE BLUE 
HERON Egretta caerulea (LINNAEUS, 1758) FOR THE MUNICIPALITY OF SÃO 
PAULO 
 
Fabio Schunck 

Laboratório de Ornitologia, Depto de Zoologia, IB, USP, São Paulo-SP. 
fabio_schunck@yahoo.com.br 
 
O maçarico-pintado Actitis macularius ocorre na maior parte do Brasil, sendo considerado um 
visitante setentrional, e a garça-azul Egretta caerulea é uma espécie residente, habitando 
preferencialmente as regiões litorâneas, principalmente as áreas de mangue. O maçarico-
pintado foi fotografado e filmado no dia 12 de fevereiro de 2007 no Parque Ecológico do 
Tietê (23o48’S, 46o51’W), localizado na região leste da cidade de São Paulo. Este registro 
aconteceu durante o Censo Neotropical de Aves Aquáticas (CNAA), realizado na cidade de 
São Paulo pelo Centro de Estudos Ornitológicos (CEO). Mesmo com citações anteriores para 
a Represa do Guarapiranga (1991 e 2006), podemos considerar este como o primeiro registro 
deste maçarico para o município. A garça-azul foi fotografada e filmada em 12 de janeiro de 
2001, na represa Billings (23o42’S, 46o39’W), localizada na zona sul da cidade, sendo o 
primeiro registro dessa espécie para o município. Depois foram feitos novos registros dessa 
garça no dia 11 de março e 26 de abril de 2003; o último registro ocorreu no dia 18 de 
fevereiro de 2006, durante as atividades do CNAA. Ambas as espécies sempre foram 
observadas sozinhas, alimentando-se entre a vegetação e os bancos de sedimento destas 
regiões. A represa Billings está próxima geograficamente de Cubatão, onde Egretta caerulea é 
comum, e possivelmente esta garça pode subir até o planalto, mas estes movimentos ainda 
precisam ser melhor esclarecidos com mais esforço de campo. O CNAA e os trabalhos de 
monitoramento são importantes para se obter mais informações sobre o status de ambas as 
espécies no município. 
 
Palavras-chave: Actitis macularius, Egretta caerulea, município de São Paulo, registros 
documentados. 
 
PAINEL FA08 
 
CARACTERIZAÇÃO DA AVIFAUNA DE UMA ÁREA DE CERRADO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO, CAMPUS MÉDIO ARAGUAIA / 
SURVEY AND CHARACTERIZATION OF THE AVIFAUNA IN AN AREA OF 
CERRADO OF THE UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO, CAMPUS 
MÉDIO ARAGUAIA 
 
Aline Fonseca e Márcia Cristina Pascotto 
Departamento de Ciências Biológicas e da Saúde, IUniAraguaia – Instituto Universitário do 
Araguaia, UFMT – Universidade Federal de Mato Grosso. Rod. MT 100, km 3,5 s/n°, 
Campus Universitário, 78698-000, Pontal do Araguaia/MT. mcpascot@cpd.ufmt.br 
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O presente trabalho visou a caracterização das comunidades de aves da UFMT, campus do 
Médio Araguaia (15º50'S, 52º00'W), área pertencente ao domínio do Cerrado. Foram 
realizados levantamentos quantitativos e qualitativos por meio de transecto, em que foram 
percorridas três trilhas previamente escolhidas, por toda a área do campus universitário. 
Durante os meses de agosto a dezembro de 2006, foram realizadas observações semanais, 
com 1 h de duração cada, e em períodos diferentes a cada três semanas (matutino e 
vespertino). Após o levantamento quantitativo, era realizado o levantamento qualitativo, sem 
padronização quanto ao tempo e a extensão do percurso. Para a comparação da diversidade 
da comunidade de aves nas três trilhas amostradas foi utilizado o índice de diversidade (H’) de 
Shannon-Wiener. No levantamento quantitativo foram registradas 59 espécies, pertencentes a 
28 famílias, sendo 34 espécies da ordem Passeriformes e 25 de não-passeriformes. No 
levantamento qualitativo foram registradas, no total, 73 espécies. O maior número de 
indivíduos foi registrado para Brotogeris versiculurus (n=46), seguido por Columbina talpacoti 
(n=33) e Forpus xanthopterygius (n=27), possivelmente pelo hábito dessas espécies viverem em 
grandes grupos. Além disso, B. versicolurus e Cyanocorax cyanopogon, espécies facilmente 
observáveis na área, tiveram freqüência de ocorrência de 100%. Em relação à diversidade, as 
trilhas 2 e 3 apresentaram índices semelhantes, com H’=2,83 e H’=2,82, respectivamente, 
seguidas pela trilha 3, com índice H’=2,42. A diversidade de aves observadas nos períodos 
matutino e vespertino foi semelhante, com índices de H’=3,15 para o vespertino e H’= 3,01 
para o matutino. Nem sempre as áreas que apresentam índices de diversidades maiores são de 
maior importância para a conservação, pois isso só poderá ser confirmado após uma análise 
da composição de espécies em cada ambiente. 
 
Palavras-chave: avifauna, cerrado, diversidade. 
 
PAINEL FA9 
 
CARACTERIZAÇÃO DA AVIFAUNA DE UM REFLORESTAMENTO DE MATA 
MESÓFILA EM RIBEIRÃO PRETO, SP / CHARACTERIZATION OF THE 
AVIFAUNA OF A RESTORED MESOPHYL FOREST IN RIBEIRÃO PRETO, SP 
 
Mariana Esther Lapate e Ana Carla Medeiros Morato de Aquino 
FFCLRP/USP – Departamento de Biologia. Av. Bandeirantes, 3900, Ribeirão Preto, SP. 
mlapate@gmail.com, ana_carla_aquino@yahoo.com.br 
 
No Campus da USP de Ribeirão Preto, SP, uma área de 85ha foi reflorestada com espécies 
vegetais nativas da Floresta Estacional Semidecidual entre os anos de 2000 e 2003. Três anos 
após o término da implantação da floresta, foi realizado um estudo quali-quantitativo da 
avifauna, para fornecer elementos para avaliar a qualidade ambiental da área. Após 300 horas 
de observação ao longo de trilhas, foram identificadas 141 espécies de aves pertencentes a 41 
famílias. Cerca de metade das espécies teve freqüência de ocorrência inferior a 25%. Nos 
locais de plantio mais recente há uma vegetação sem estratificação nítida, e que abriga um 
menor número de espécies de aves em comparação aos locais de plantio mais antigo. Nos 148 
pontos de escuta do levantamento quantitativo, apenas 85 espécies foram registradas. Os 
Índices Pontuais de Abundância (IPA) para as aves variaram entre 0,005 e 1,799, 
predominando valores intermediários de IPA. Os índices de diversidade de Shannon (3,70) e 
de eqüidistribuição (0,83) refletem uma comunidade ornitológica relativamente diversa e 
heterogênea. Tais valores seguem o padrão observado em levantamentos realizados em 
remanescentes de mata mesófila com baixo grau de preservação. As espécies registradas são 
em sua maioria encontradas em bordas de mata ou ambientes alterados, o que pode estar 
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relacionado com a pouca complexidade da vegetação desse reflorestamento e com o seu 
isolamento numa matriz agrícola, distante de remanescentes naturais de grande extensão. 
Após o desaparecimento de animais devido à expansão agrícola, a restauração dessa área 
permitiu atrair novamente uma rica avifauna, proveniente do próprio campus da USP, porém 
qualitativamente inferior àquela encontrada em remanescentes naturais. A floresta ainda 
carece de recursos que possibilitem sua ocupação por espécies frugívoras de grande porte e 
por aves que dependem de cavidades adequadas para nidificação. 
 
Palavras-chave: floresta estacional semidecidual, recuperação de áreas degradadas, 
bioindicadores. 
 
PAINEL FA10 
 
AVIFAUNA REGISTRADA EM ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIAMÃO, RS / 
AVIFAUNA RECORDED IN AN AGRICULTURAL AREA AT VIAMÃO, RIO 
GRANDE DO SUL 

 
Marcelo Fischer Barcellos dos Santos e Cristina Vargas Cademartori 
Grupo de pesquisa Meio Ambiente e Impacto Antrópico. UNILASALLE. Av. Victor Barreto, 
2288. CEP 92010-000, Canoas, RS, Brasil. fischeri_80@hotmail.com 
 
A fragmentação florestal tem sido, nas últimas décadas, uma das principais ameaças à vida 
silvestre no Rio Grande do Sul. Entre os grupos de vertebrados mais atingidos por esse tipo 
de impacto, causado pela ação antrópica, encontram-se as aves. Neste trabalho estuda-se a 
composição da avifauna em área rural do município de Viamão, Rio Grande do Sul. A área de 
estudo consiste de campos utilizados em atividades agropastoris, remanescente de mata 
secundária de aproximadamente 3,8 ha, plantio de eucalipto com sub-bosque nativo (3 ha) e 
plantio de Pinus sp. (2 ha). Levantamentos qualitativos e quantitativos vêm sendo realizados, 
mensalmente, desde junho de 2006, a partir de visualizações ou das vocalizações emitidas 
pelas espécies, totalizando-se um esforço de 66 h. Até agora, foram registradas 90 espécies de 
aves na área. As mais abundantes, observadas em ambiente de mata secundária, foram: 
Phylloscartes ventralis (3,18 ind./h), Basileuterus leucoblepharus (2,73 ind./h), Turdus rufiventris (2,27 
ind./h) e Cranioleuca obsoleta (2,27 ind./h). Destacam-se os registros de Piculus aurulentus, espécie 
que se encontra quase ameaçada de extinção em nível global, e Dendrocolaptes platyrostris, espécie 
que carece de registros para a região amostrada. Estas duas espécies foram constatadas 
exclusivamente na mata secundária (1,36 ind./h e 0,45 ind./h, respectivamente). Os resultados 
obtidos alertam para a necessidade da continuidade de estudos na área e em outros 
fragmentos próximos, com o objetivo de se conhecer melhor a composição e a abundância de 
espécies que dependem de ambientes florestais. 
 
Palavras-chave: avifauna, remanescente florestal, levantamento quantitativo.  
Financiadora: UNILASALLE 
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PAINEL FA11 
 
CONTRIBUIÇÃO AO CONHECIMENTO DA AVIFAUNA DO MUNICÍPIO DE IRAÍ, 
RIO GRANDE DO SUL / CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF AVIFAUNA 
OF IRAÍ CITY, RIO GRANDE DO SUL STATE 
 
Marcelo Fischer Barcellos dos Santos1 e Julia Klee Noll 
1Grupo de pesquisa Meio Ambiente e Impacto Antrópico. UNILASALLE, Av. Victor Barreto 
2288 CEP 92010-000, Canoas, RS, Brasil. fischeri_80@hotmail.com.  
 
A fragmentação florestal, decorrente do intensivo aumento das atividades antrópicas, é um 
dos principais fatores responsáveis pelo desaparecimento de diversas espécies de aves em 
regiões florestadas. O estado do Rio Grande do Sul foi um dos que mais sofreu com a 
redução e fragmentação de florestas, restando hoje menos de 3 % de florestas primárias. 
Desta maneira, torna-se de extrema importância a preservação de ambientes bem conservados 
para a manutenção em longo prazo de diversas espécies de aves, principalmente aquelas mais 
vulneráveis a alterações ambientais. O presente trabalho tem como objetivo contribuir para o 
conhecimento acerca da composição da avifauna no município de Iraí, Rio Grande do Sul, 
localizado no Alto Rio Uruguai. Trata-se de área de Floresta Estacional Decidual, onde ainda 
hoje podem ser encontradas florestas bem conservadas, como o Parque Estadual do Turvo. A 
metodologia empregada compreendeu caminhadas em trilhas, realizadas em áreas de interesse 
no município, principalmente nas matas localizadas próximo ao Balneário Osvaldo Cruz. 
Toda espécie vista ou ouvida foi considerada. Até o presente, foram registradas 120 espécies 
de aves para a região amostrada, num esforço equivalente a 84 h. Destacam-se as ocorrências 
de Crotophaga major, Phaethornis eurynome, Baryphthengus ruficapillus, Dryocopus lineatus, Capsiempis 
flaveola e Phylloscartes eximius, espécies que se encontram ameaçadas de extinção no estado do 
Rio Grande do Sul. B. ruficapillus encontra-se criticamente em perigo, tendo sido constatada 
atualmente somente no Parque Estadual do Turvo e na Terra Indígena de Nonoai. O registro 
para o município de Iraí indica que a região possui ainda cobertura vegetal que não deve ser 
desprezada e que, possivelmente, constitui refúgio para diversas espécies de aves intolerantes à 
descaracterização de seu habitat. 
 
Palavras-chave: fragmentação florestal, Alto Rio Uruguai, espécies ameaçadas. 
 
PAINEL FA12 
 
AVIFAUNA AQUÁTICA EM BALNEÁRIOS DE TRÊS LOCALIDADES DO 
EXTREMO OESTE DO ESTADO DO PARANÁ / AQUATIC AVIFAUNA IN 
RESORTS OF THREE LOCALITIES IN THE EXTREME WEST OF THE STATE OF 
THE PARANÁ. 
 
João Carlos Barbosa da Silva1, Ana Luiza Andrade1 e José Flávio Cândido Jr.2 

1Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Extensão Santa Helena. Rua Amazonas s/n, 
85892-000, Santa Helena, PR, Brasil. joaocarlos_bio@hotmail.com e 
ana_bio56@hotmail.com 

2Professor Doutor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná Extensão Santa Helena. Rua 
Amazonas s/n, 85892-000, Santa Helena, PR, Brasil. jflavio@unioeste.br 
 
A formação do lago de Itaipu, na década de 1980, causou grande impacto ao meio ambiente, 
inundando extensas áreas de terra firme e modificando o fluxo das águas nos rios, com 
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aumento dos cursos de água lênticos e alagamentos. Além disso, muitas prefeituras da região 
criaram praias artificiais para o lazer nas margens do lago. Essa modificação do ambiente fez 
surgir uma série de espécies de aves que exploram essas áreas de praia. Este trabalho visou 
realizar o primeiro levantamento das espécies que se têm adaptado a essas novas condições, 
em três localidades. Os balneários artificiais estudados foram construídos nos municípios de 
Santa Helena, São Miguel do Iguaçu e Entre Rios do Oeste, na região do extremo oeste do 
Estado do Paraná, em uma área com clima subtropical úmido e verões quentes (média acima 
dos 22oC), sendo o inverno pouco intenso, com geadas raras. O método utilizado para a coleta 
de dados baseou-se na observação direta das aves, em deslocamentos a pé ou em caiaques. 
Foram registradas, durante o período de estudo de dez meses, 28 espécies de 14 famílias. Em 
Santa Helena foram encontradas 27 espécies, em São Miguel do Iguaçu 16 e no município de 
Entre Rios do Oeste 11 espécies. Entre as espécies mais comuns estão Sternula superciliaris, 
Phalacrocorax brasilianus e Egretta thula; as menos comuns foram Himantopus melanurus, Rynchops 
niger e Charadrius collaris. Observou-se que algumas espécies apresentaram comportamento 
reprodutivo e outras apresentaram ocorrência sazonal, não estando presentes em todas as 
épocas do ano. Para uma melhor compreensão do processo, as observações continuam sendo 
feitas. 
 
Palavras-chave: levantamento, praia artificial, Itaipu Binacional. 
 
PAINEL FA13 
 
MONITORAMENTO DA AVIFAUNA NAS PROPRIEDADES DA CIA. SUZANO DE 
PAPEL E CELULOSE S.A., NO ESTADO DE SÃO PAULO / AVIFAUNA 
MONITORING IN THE CIA. SUZANO DE PAPEL E CELULOSE S.A. PROPERTIES,  
IN THE SÃO PAULO STATE  
 
Paulo de Tarso Zuquim Antas1, Fabio Schunck2, Carlos Candia-Gallardo3, Giulyana Althmann 
Benedicto2 

1Fundação Pró-Natureza-FUNATURA, Brasília-DF : ptzantas@abordo.com.br, 2Lab. de 
Ornitologia, Dep. de Zoologia, IB, USP, São Paulo-SP, 3LePAC, Dep. de Ecologia, IB, USP, 
São Paulo-SP. 
 
O presente trabalho foi realizado nas áreas de reservas e antigos plantios de eucalipto, em 
propriedades da Cia. Suzano Papel e Celulose S.A. no estado de São Paulo. Foram utilizados 
os métodos de censo por ponto sem limite de detecção e redes ornitológicas. Ambos foram 
aplicados nos mesmos locais, obtendo-se índices de abundância. Os onze pontos amostrais 
estavam distribuídos entre a Serra da Mantiqueira, Serra do Mar, Serra de Paranapiacaba e 
Depressão Periférica. O trabalho foi realizado entre novembro de 2005 e setembro de 2006, 
com 4 etapas cobrindo as variações estacionais. O esforço total foi de 8.724 horas/rede e 256 
horas/censo, com 299 espécies registradas, das quais 31% correspondem a espécies 
endêmicas do bioma Mata Atlântica. A listagem representa 38% da riqueza de aves do Estado 
de São Paulo. Considerando a lista do estado, a do MMA (revisão 2003) e a da IUCN, 31 
estão citadas como ameaçadas. Merecem destaque Biatas nigropectus, Sporophila frontalis e 
Sporophila falcirostris, além de Accipiter poliogaster. O índice médio de capturas (0,18 aves/hora-
rede) é semelhante ao encontrado na Floresta Amazônica íntegra e fragmentos recentes 
próximos a Manaus. É três vezes superior ao obtido nos fragmentos de Mata Atlântica nas 
áreas da empresa no Espírito Santo e sul da Bahia (0,06 aves/hora-rede). As análises mostram 
a comunidade presente na Depressão Periférica separada dos demais pontos amostrais devido 
a influências de aves ligadas ao cerrado. O fragmento da faz. Montes Claros, São José dos 
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Campos, apresentou valores significativos de índice de abundância, riqueza e registros 
exclusivos de espécies ameaçadas. Isso torna-o um dos mais importantes da região da 
Mantiqueira, no estado ou em escala mais ampla. Os resultados obtidos mostram a 
importância do papel da empresa na conservação das áreas trabalhadas. Essa é uma efetiva 
contribuição para a manutenção dos ecossistemas florestais dos quais depende a maior parte 
das espécies detectadas. 
 
Palavras-chave: Monitoramento, Espécies Ameaçadas, Estado de São Paulo. 
Órgão Financiador: Cia. Suzano Papel e Celulose S/A. 
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A conservação de parques urbanos pode ser considerada como principal recurso para 
preservação da natureza em ambientes altamente antropizados, dada a velocidade de expansão 
das cidades. A aplicação deste recurso gera benefícios primários intangíveis e talvez 
imensuráveis, como por exemplo o bem-estar físico, recreação, estética paisagística, bens 
relacionados ao conhecimento e educação ambiental, além do valor intrínseco da própria 
natureza. O Parque ocupa uma área aproximada de 33.519m2 (3,35 ha), com árvores de 
espécies nativas e introduzidas que constituem uma Floresta Estacional Semidecídua. Situa-se 
dentro do perímetro urbano do município de Uberaba (19º44’00,2’’ – 19º45’08,7’’S e 
47º55’01,9’’W). As aves são importantes bioindicadores e o estudo de suas comunidades pode 
indicar o nível de preservação e a diversidade biológica do local em questão. O objetivo deste 
estudo foi o levantamento qualitativo da avifauna do Zoológico Municipal “Parque Jacarandá” 
de Uberaba. O período das observações foi de dezembro de 2004 a fevereiro de 2007, 
totalizando mais de 155 horas em campo. Trilhas existentes e novas trilhas foram percorridas 
e pontos de observação foram escolhidos quanto maior era taxa de encontro de espécies. 
Foram utilizados binóculos (8x40 e 10x50), gravador e equipamento fotográfico. Registraram-
se 113 espécies distribuídas em 36 famílias. As mais representativas foram: Tyrannidae 
(19,47%), Trochilidae (6,19%), e Columbidae, Thraupidae e Emberizidae (5,31% as três). 
Dentre algumas das espécies que nidificam regularmente, podem ser citadas Ramphastos toco, 
Theristicus caudatus, Syrigma sibilatrix, Milvago chimachima, Rupornis magnirostris e Brotogeris chiriri. 
Análises preliminares indicam que a área é importante para a reprodução, abrigo e fonte de 
recursos para inúmeras espécies, sendo portanto necessário a conservação deste parque para a 
manutenção da biodiversidade local e regional. 
 
Palavras-chave: Avifauna urbana, Conservação de parques, Uberaba-MG. 
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A fragmentação florestal, principal razão da redução e isolamento das populações animais, 
provoca a perda do hábitat e altera as relações ecológicas. A Floresta Atlântica em Santa 
Catarina apresenta-se como um mosaico de poucas áreas relativamente extensas, sendo os 
fragmentos pequenos compostos por áreas em diversos estádios de regeneração. A Reserva 
Particular do Patrimônio Natural Chácara Edith, primeiro Posto Avançado da Reserva da 
Biosfera da Mata Atlântica em Santa Catarina, localiza-se na área central do município de 
Brusque (27º06´S, 48º53´W), possui 415,79 ha. e está inserida em um fragmento de Floresta 
Ombrófila Densa Submontana e de Terras Baixas. Objetiva-se contribuir para o 
conhecimento da avifauna noturna pertencente às ordens Strigiformes e Caprimulgiformes da 
área estudada. Para os registros das espécies foram demarcados 11 pontos de observação, 
distando 200 m entre si, sendo amostrados três dias por mês entre novembro de 2006 e março 
de 2007. As campanhas foram realizadas no período de lua crescente e cheia, durante o 
crepúsculo e à noite, com auxílio de playback para atração ou constatação das aves, com a 
seqüência de vocalizações das espécies de corujas em ordem de tamanho crescente, evitando a 
inibição das pequenas corujas. Quando possível, foram fotografadas ou tiveram suas 
vocalizações gravadas. Constataram-se dez espécies de aves noturnas, sendo sete Strigiformes 
e três Caprimulgiformes. Foram mais abundantes em manifestações sonoras: Megascops choliba 
(401 contatos), Lurocalis semitorquatus (81) e Nyctibius griseus (38). Destacam-se as seguintes 
espécies por apresentarem poucos registros para Santa Catarina: Megascops sanctaecatarinae, Strix 
virgata, Glaucidium minutissimum, Asio stygius, Nyctibius griseus e Caprimulgus sericocaudatus. 
Registrou-se também Tyto alba e Pulsatrix koeniswaldiana. A grande diversidade da avifauna 
noturna apresentada revela a importância desta unidade de conservação para preservação 
dessas aves no estado. 
 
Palavras-chave: avifauna noturna, floresta atlântica, Santa Catarina.  
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Santa Catarina apresenta mais de 650 espécies de aves registradas em seu território, porém o 
conhecimento sobre esta avifauna é desigual entre as diversas regiões, sendo bastante 
incipiente no oeste do Estado. Este trabalhou objetivou o levantamento da avifauna em 
fragmentos de floresta ombrófila mista nesta região. Foi realizado o levantamento visual e 
auditivo da avifauna, com auxílio de binóculo e gravador para “playback” e identificação 
posterior de gravações, em sete fragmentos florestais ao longo do rio Chapecó e áreas 
agrícolas próximas, de 18 a 22/09/2006 e de 13 a 17/11/2006. Foram registradas 163 espécies 
de aves, das quais 12 são consideradas raras em Santa Catarina: Mesembrinibis cayennensis, 
Claravis pretiosa, Dryocopus galeatus, Dryocopus lineatus, Campephilus robustus, Xenops rutilans, 
Phyllomyias burmeisteri, Myiopagis caniceps, Anthus hellmayri, Cyanocompsa brissonii, Euphonia 
cyanocephala e Chlorophonia cyanea. Merecem destaque também Amazona vinacea, D. galeatus e 
Xanthopsar flavus, ameaçados de extinção. O registro de Sarkidiornis sylvicola é o primeiro 
documentado da espécie em Santa Catarina. Tais registros refletem a falta de estudos na 
região, que no entanto vêm aumentando com a realização de trabalhos para o licenciamento e 
monitoramento ambiental de empreendimentos. Estas novas informações devem ajudar a 
estabelecer estratégias de conservação da avifauna dos pequenos fragmentos florestais do 
oeste catarinense. 
 
Palavras-chave: levantamento, floresta ombrófila mista, Santa Catarina 
 
PAINEL FA17 
 
COMPOSIÇÃO AVIFAUNÍSTICA DE DOIS FRAGMENTOS DE CERRADO EM 
ITIRAPINA, SÃO PAULO / AVIFAUNISTIC COMPOSITION OF TWO CERRADO 
FRAGMENTS IN ITIRAPINA, SAO PAULO STATE. 
 
Marina Telles Marques da Silva1 e Manoel Martins Dias Filho2 

 

1Pós-Graduação em Ecologia e Recursos Naturais, Universidade Federal de São Carlos. 
ma_telles@uol.com.br 
2Professor Doutor da Universidade Federal de São Carlos 
 
O inventário da comunidade de aves de determinadas regiões faz-se necessário para o 
monitoramento de certas áreas e para a detecção de espécies bioindicadoras de qualidade 
ambiental, através das quais é possível a análise da interferência antrópica nas áreas 
monitoradas. Estudos indicam que, apesar de a fragmentação apresentar-se como fator que 
prejudica a comunidade avifaunística, os fragmentos apresentam-se como áreas importantes 
para certas populações de aves, especialmente se estiverem localizados próximos a áreas 
relativamente grandes e protegidas. O presente trabalho teve como objetivo principal o 
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levantamento qualitativo da avifauna de dois fragmentos de cerrado localizados na Estação 
Experimental de Itirapina, região central do Estado de São Paulo. Em área próxima localiza-se 
a Estação Ecológica de Itirapina, na qual foram registradas até o momento 231 espécies de 
aves. O levantamento foi realizado por meio da observação direta das aves e gravação dos 
cantos durante caminhadas em trilhas pré-existentes nos fragmentos, nos períodos da manhã e 
final de tarde. A pesquisa foi realizada entre outubro de 2006 e fevereiro de 2007, somando 
um total de 243 horas de observação. As duas áreas tiveram a riqueza de espécies comparadas 
através do Índice de Similaridade de Jaccard. No fragmento Valério (22o13’S, 47o48’W), com 
cerca de 150 ha, foram registradas 117 espécies, enquanto no fragmento Vermelhão (22o14’S, 
47o49’W), com cerca de 350 ha, foi registrada uma riqueza de 150 espécies de aves. A 
similaridade encontrada entre os dois fragmentos foi de 67,9%, o que se deve, principalmente, 
à proximidade entre as áreas, possivelmente possibilitando o deslocamento das aves entre os 
fragmentos. A diferença de riqueza deve-se, possivelmente, ao maior tamanho e maior 
heterogeneidade ambiental do fragmento Vermelhão (42 espécies exclusivas) em relação ao 
Valério (9 espécies exclusivas). 
 
Palavras-chave: levantamento, cerrado, índice de similaridade 
Órgãos financiadores: CNPq 
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AVIFAUNA DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA UHE BARRA GRANDE, REGIÃO 
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BRASIL / BIRDS OF THE INFLUENCE AREA OF THE UHE BARRA GRANDE, 
BOUNDARY BETWEEN THE STATES OF SANTA CATARINA AND RIO GRANDE 
DO SUL, BRAZIL 
 
Felipe Zilio, André de Mendonça-Lima e Cristian M. Joenck 
Bourscheid S. A. Engenharia e Meio Ambiente, Rua Miguel Tostes 962, Porto Alegre, RS. 
fzilio@msn.com, mendoncalima@hotmail.com, cmjoenck@hotmail.com 
 
Entre de março/2003 e março/2006, foram realizadas campanhas de campo na região entre 
os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, referentes ao monitoramento de fauna da 
área de influência da UHE Barra Grande. Foram realizadas quatro campanhas sazonais 
(n=16campanhas/ano) em quatro áreas nos municípios de Bom Jesus (RS), Campo Belo do 
Sul e Anita Garibaldi (SC). Os métodos amostrais foram: pontos de contagem, transecto 
noturno, transecto para rapinantes e registros ad libitum. Um total de 284 espécies de aves foi 
registrado para a região, sendo predominante a presença de espécies florestais. Deste total, 
100 espécies são consideradas raras, escassas ou incomuns no Rio Grande do Sul e/ou Santa 
Catarina e 27 são citadas como ameaçadas em nível regional, nacional ou global. Como 
esperado, a composição da avifauna apresenta indícios de influência sazonal, formando 
agrupamentos (UPMGA) entre os meses mais frios (outono com inverno) e quentes (verão 
com primavera). A riqueza de espécies apresenta uma tendência de aumento durante a 
primavera e verão, concordando com a existência de uma sazonalidade. O índice pontual de 
abundância (IPA) médio para a região foi 17,56 ind./ponto. Nas áreas, o IPA médio variou 
entre 16,39 e 19,69 ind./ponto (IPAmin=9,83 e IPAmáx=29,53ind./ponto). Três das áreas 
amostradas tiveram a abundância relativa de aves aumentada a partir de 2005, datas que 
coincidem com o início do desmatamento na área do reservatório da usina e com o seu 
enchimento. A área mais distal do barramento não apresentou variações na abundância 
relativa, sugerindo uma influência da formação do reservatório na composição da avifauna da 
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região. A elevada riqueza da avifauna, com muitas espécies ameaçadas de extinção ou 
localmente raras, denota a importância da conservação dos remanescentes florestais na região 
atingida direta e indiretamente pela UHE Barra Grande, principalmente áreas florestadas 
próximas e nas margens do Rio Pelotas e seus tributários. 
 
Palavras chaves: avifauna, UHE Barra Grande, sazonalidade. 
 
PAINEL FA19 
 
AVIFAUNA DO BAIRRO ÁGUAS CLARAS, BRUSQUE, SANTA CATARINA / 
AVIFAUNA OF ÁGUAS CLARAS, BRUSQUE, SANTA CATARINA – BRAZIL 
 
Tiago João Cadorin1 e Evair Legal1 

1Acadêmico do Curso de Ciências Biológicas da Universidade Regional de Blumenau – FURB. 
tiagocadorin@gmail.com; evairlegal@yahoo.com.br 
 
A conservação da Floresta Atlântica é considerada prioritária devido à alta riqueza de espécies 
e significativos níveis de endemismo. O elevado grau de fragmentação, ocasionado por 
desmatamentos rápidos e extensos, descaracteriza seus ambientes, dificultando a manutenção 
e sobrevivência de várias espécies. No entanto, evidencia-se a importância desses fragmentos 
para a avifauna, servindo como áreas de corredores ecológicos. Áreas como o bairro Águas 
Claras, embora fragmentadas, são importantes para a conservação, sendo que as poucas áreas 
protegidas sub-representam a heterogeneidade do ecossistema nativo. Localizado ao sul do 
município de Brusque, o bairro Águas Claras (27°08’S, 48°54’W) ocupa cerca de 350 ha e 
apresenta alto nível de degradação devido à expansão urbana desordenada. Este trabalho 
objetiva o conhecimento das espécies de aves que compõem a fauna local. O levantamento 
das espécies foi realizado a partir de observações entre 2002 e 2007, sendo os registros 
realizados através de observação direta com o auxílio de binóculo e identificação através da  
vocalização. Foram registradas 167 espécies de aves, pertencentes a 45 famílias, sendo 
Tyrannidae a mais representativa, com 29 espécies. Entre as espécies registradas, destacam-se 
por terem poucos registros para Santa Catarina: Strix virgata, Caprimulgus longirostris, Lophornis 
chalybeus, Dryocopus lineatus, Myrmotherula unicolor, Herpsilochmus rufimarginatus, Xenops rutilans, 
Hemitriccus orbitatus, Todirostrum poliocephalum, Phyllomyias griseocapilla, Dacnis nigripes, Chlorophanes 
spiza, Icterus cayanensis e Chlorophonia cyanea. A elevada riqueza de espécies e o registro de 
espécies consideradas raras no Estado evidenciam a importância das áreas não protegidas para 
a conservação de aves em Santa Catarina. 
 
Palavras-chave: avifauna, Floresta Atlântica, Santa Catarina. 
 
PAINEL FA20 
 
OCORRÊNCIA DE AVES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO NO PARQUE ESTADUAL DO 
ACARAÍ, SANTA CATARINA / OCCURRENCE OF THREATENED BIRD SPECIES IN 
THE ACARAÍ STATE PARK, SANTA CATARINA 
 
Marina Marins¹ e Eduardo Carrano² 
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O Parque Estadual do Acaraí (PEA) localiza-se no município de São Francisco do Sul, Santa 
Catarina, tendo sido criado em 23 de setembro de 2005. Possui uma área de 6.667 ha, 
recobertos por floresta ombrófila densa de terras baixas e formações pioneiras de influência 
marinha (restinga) e flúvio-marinha (manguezal). O estudo foi realizado entre novembro de 
2005 e maio de 2006, com 15 amostragens de campo (com 1 dia de duração) perfazendo 
10h/dia, totalizando 150h de esforço amostral. O método utilizado foi de contato visual e 
auditivo. Foram percorridos caminhos secundários, trilhas, áreas de restinga e floresta, bem 
como o ambiente aquático e manguezais ao longo do rio Acaraí. Foram registradas cinco 
espécies ameaçadas de extinção em nível nacional: Leucopternis lacernulatus (gavião-pombo-
pequeno), Hemitriccus kaempferi (maria-catarinense), Phylloscartes kronei (maria-da-restinga), 
Carpornis melanocephala (sabiá-pimenta) e Sporophila frontalis (pixoxó). Ressalta-se a grande 
relevância conservacionista do PEA, tratando-se do remanescente florestal contínuo (planície 
litorânea) mais importante de Santa Catarina, não somente pelo seu estado de conservação, 
mas também pela sua localização, fazendo parte, ao lado do município de Itapoá, do extenso 
compartimento de ambientes litorâneos do norte catarinense. Sua preservação requer ações 
imediatas visando à conservação da biodiversidade local, não somente relacionada às espécies 
supracitadas, mas também a inúmeros outros táxons com ocorrência restrita na área em 
questão. 
 
Palavras-chave: litoral catarinense, Hemitriccus kaempferi, conservação. 
 
PAINEL FA21 
 
AVES DAS VÁRZEAS DOS RIOS IGUATEMI E PARANÁ, REGIÃO SUL DE MATO 
GROSSO DO SUL / AVES DE LOS CHARCOS DE LOS RIOS IGUATEMI E PARANA, 
REGION SUR DE MATO GROSSO DO SUL 
 
Sáuria Lúcia Rocha de Castro 
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Mundo Novo. slrcastro@yahoo.com.br 
 
O rio Iguatemi é considerado um dos principais afluentes do Paraná e, assim como este, 
possui extensas áreas de várzea.Os locais amostrados estão localizados em Mundo Novo 
(extremo sul do Estado de Mato Grosso do Sul), integram a APA Federal das Ilhas e Várzeas 
do rio Paraná e limitam-se com o Parque Nacional de Ilha Grande. Foram listadas todas as 
aves vistas e/ou ouvidas, em um ano de amostragem, nos horários de maior atividade da 
avifauna. As observações foram feitas com auxílio de binóculos Nikon 8x23 e os dados 
registrados em cadernetas de campo. De um total de 166 espécies de aves detectadas no 
município, entre residentes e visitantes, 45 (cerca de 27%) foram listadas exclusivamente nas 
áreas de várzea dos rios amostrados. As seguintes famílias de não-passeriformes estiveram 
representadas: Podicipedidae, Phalacrocoracidae, Anhingidae, Ardeidade, Threskiornithidade, 
Ciconiidae, Anatidae, Accipitridae, Aramidae, Jacanidae, Scolopacidae, Recurvirostridae, 
Laridae, Rhyncophidae, Cuculidae e Alcedinidae. Algumas espécies somente foram detectadas 
em lagoas temporárias (durante cheias), em ambas as várzeas, como é o caso de Tringa flavipes, 
Himantopus himantopus e Phaetusa simplex; outras espécies somente no rio Paraná, como Circus 
buffoni; outras ainda, somente no rio Iguatemi, como Nycticorax nycticorax. Entre os 
Passeriformes podem-se citar aves das famílias Furnariidae, Tyrannidae, Hirundinidae, 
Troglodytidae, Motacillidae e Emberizidae. A maioria das espécies estava em áreas 
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constantemente alagadas, em ambas as várzeas, como Certhiaxis cinnamomea, Anthus lutescens, 
Tachycineta albiventer, Sporophila bouvreuil e Embernagra platensis; outras somente foram 
encontradas no Paraná, como Phacellodomus ruber, Paroaria coronata, Agelaius cyanopus, A. 
ruficapillus e Amblyramphus holosericeus. Estes dados demonstram a importância da preservação 
e/ou do manejo destas áreas de várzea para a avifauna da região. 
 
Palavras-chave: conservação, avifauna, áreas alagáveis. 
Órgãos financiadores: FUNDECT, UEMS. 
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ESPINHAÇO RANGE, SOUTHEASTERN BRAZIL 
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didigui@hotmail.com, lilian.mcosta@gmail.com 
 
A Cadeia do Espinhaço, considerada centro de endemismo de fauna e flora, é área prioritária 
para a conservação, mas possui ainda muitos locais carentes de levantamentos de avifauna. 
Iniciou-se pela primeira vez um estudo das aves da região de “Cabeça de Boi”, distrito de 
Itambé do Mato Dentro, Minas Gerais. A região está situada na porção leste da Serra do Cipó, 
vertente cuja avifauna é muito pouco conhecida. Pertencente à bacia do rio Doce, no domínio 
da Mata Atlântica, possui paisagem dominada por pastos, matas ciliares, mata de encosta e 
campos de altitude. As espécies de aves foram amostradas durante seis dias de janeiro de 
2007, por registros audiovisuais. No primeiro dia realizou-se um transecto a partir da nascente 
do rio Entancado, localizada dentro do PARNA da Serra do Cipó, até o povoado de “Cabeça 
de Boi”, inserida na APA Morro da Pedreira. Durante os demais dias, amostrou-se a através 
de caminhadas aleatórias em torno do povoado. Registraram-se 115 espécies, 67% de 
Passeriformes, com espécies endêmicas de Mata Atlântica, como Synallaxis ruficapilla, 
Conopophaga lineata, Hemitriccus nidipendulus, Todirostrum poliocephalum, Knipolegus nigerrimus, 
Tachyphonus coronatus, Tangara desmaresti e T. cyanoventris, e espécies restritas aos topos de 
montanhas do sudeste do Brasil, como Polystictus superciliaris e Embernagra longicauda, quase-
ameaçadas de extinção. Essa última foi registrada juntamente com seus parentes próximos, 
Embernagra platensis e Emberizoides herbicola, ocupando hábitats próximos. Vinte espécies não 
constam nos levantamentos realizados na vertente leste da Serra do Cipó. Presenciou-se 
também um dormitório coletivo de Tyrannus savana, onde cerca de 800 indivíduos chegavam 
em bandos ocupando árvores ao crepúsculo, talvez por razões migratórias. A continuidade 
deste levantamento inédito da região de Cabeça de Boi poderá revelar outros novos registros 
para a porção leste da Serra do Cipó, contribuindo para o estudo da avifauna da Cadeia do 
Espinhaço. 
 
Palavras-chave: levantamento, Cadeia do Espinhaço, Mata Atlântica. 
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GRANDE DO SUL, BRAZIL 
 
Karina Fürstenau de Oliveira, Cristina Vargas Cademartori, Marcelo Fischer Barcellos dos 
Santos e Marli Rosaria Bianchi Erthal 
UNILASALLE, Av. Victor Barreto 2288, 92010-000, Canoas, RS, Brasil. 
kkafurst@terra.com.br, fischeri_80@hotmail.com  
 
As aves estão integradas a diversos ambientes, constituindo importantes bioindicadores do 
grau de conservação dos hábitats. Levantamentos avifaunísticos permitem diagnosticar a 
composição de espécies em determinada área, podendo ampliar o conhecimento em relação 
ao modo de vida das aves e de suas necessidades. O objetivo deste estudo foi conhecer a 
composição da avifauna no campus do Centro Universitário La Salle, localizado em área 
urbana, no centro do município de Canoas, RS (29°55’03”S, 51°10’51”W). A área total do 
campus abrange 35,6 ha. Além da área construída, há um fragmento de mata com cerca de 
0,86 ha, constituído por espécimes remanescentes da flora nativa e exóticos. Inicialmente, as 
amostragens foram baseadas fundamentalmente em avistamentos e efetuadas semanal ou 
quinzenalmente, de setembro de 2002 a janeiro de 2003 e de março a janeiro de 2004. As 
amostragens foram retomadas de setembro a novembro de 2006, dando-se ênfase, neste 
período, ao registro de vocalizações. O esforço total empreendido foi de 250h. Foram 
registradas 63 espécies de aves na área de estudo. Os resultados obtidos, quando comparados 
com os disponíveis na literatura para o município de Porto Alegre, surpreendem no que se 
refere à relação entre o tamanho da área pesquisada e o número de espécies encontradas. O 
fragmento florestal estudado, apesar de sua área reduzida, apresenta maior número de espécies 
quando comparado a parques e praças de Porto Alegre (e.g., parques Farroupilha e Moinhos 
de Vento, com 37,5 ha e 11,5 ha, 60 e 40 espécies, respectivamente). Alguns registros 
merecem destaque, tais como Basileuterus culicivorus, Tangara preciosa e Euphonia pectoralis, por se 
tratar de espécies mais exigentes no que se refere à cobertura florestal. Os resultados 
demonstram que pequenas áreas verdes urbanas podem desempenhar importante papel na 
manutenção da avifauna local. 
 
Palavras-chave: avifauna urbana, fragmento florestal, Canoas. 
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LEVANTAMENTO DA AVIFAUNA DO CAMPUS PAMPULHA DA UFMG / BIRD 
SURVEY AT CAMPUS PAMPULHA OF UFMG 
 
Daniel Filipe Dias, Marcos Rodrigues e Vanessa Matos Gomes 
Universidade Federal de Minas Gerais. UFMG, Brasil. dias.danielf@gmail.com 
 
As cidades contêm fragmentos naturais que podem ser manejados para otimizar a 
conservação da vida silvestre. O presente trabalho tem como objetivo avaliar a composição da 
avifauna do campus Pampulha da UFMG, na cidade de Belo Horizonte, MG. O campus 
Pampulha ocupa uma área de 8,8 milhões de m², sendo 510.271 m² de área construída. A 
vegetação compreende áreas de gramado arborizado e não arborizado, e áreas de capoeira de 
mata semidecídua e cerrado, remanescentes da cobertura original. O levantamento foi 
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realizado entre junho/06 e fevereiro/07. Foram utilizadas capturas com redes de neblina e 
registros áudio-visual em visitas sistemáticas aos diferentes ambientes. O trabalho totalizou 
116 horas de registro áudio-visual e 163 horas/rede. No presente levantamento foram 
registradas 109 espécies de aves pertencentes a 38 famílias, sendo Tyrannidae a com maior 
número de espécies (23), seguida de Thraupidae (9), Trochilidae (7) e Emberizidae (6). Em 
relação ao levantamento feito em 1982, foram encontradas 72 espécies comuns a ambos os 
inventários. Além disso, 37 espécies novas foram registradas e 52 espécies não foram 
registradas no presente inventário. O índice de Jaccard apontou similaridade de 45% entre o 
levantamento pretérito e o atual. A significativa diferença entre os dois levantamentos pode 
ser atribuída à baixa amostragem no presente estudo, sendo possível que essa diferença 
diminua quando a curva do coletor se estabilizar. Outra possibilidade são as constantes 
alterações de hábitat que vêm ocorrendo na área de estudo, como, por exemplo, a construção 
de novos prédios e o assoreamento do biótopo lagoa. 
 
Palavras-chave: inventário, aves urbanas, Belo Horizonte 
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LEVANTAMENTO PRELIMINAR DA AVIFAUNA NA RPPN RESERVA 
ECOLÓGICA DO PANGA, UBERLÂNDIA (MG) / PRELIMINARY SURVEY OF THE 
AVIFAUNA IN THE RPPN RESERVA ECOLÓGICA DO PANGA, UBERLÂNDIA 
(MG) 
 
Alexandre Gabriel Franchin1,2, Celine Melo1, Eurípedes Luciano Silva Júnior1,3 e Oswaldo 
Marçal Júnior1 
 

1Laboratório de Ornitologia e Bioacústica, Instituto de Biologia, Universidade Federal de 
Uberlândia (UFU), Uberlândia, MG. 
2Doutorado em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais, UFU. 
agfranchin@hotmail.com 
3Graduação em Ciências Biológicas, UFU. 
 
A Reserva Ecológica do Panga (REP) é uma das poucas unidades de conservação do 
Triângulo Mineiro. Apesar disso, nenhum levantamento avifaunístico, abrangendo todas as 
suas fitofisionomias, foi realizado até o momento. Neste estudo, determinou-se 
preliminarmente a composição da avifauna nas diferentes fitofisionomias (mata mesófila, 
cerradão, cerrado stricto sensu, campos e veredas) da reserva. A REP (19°11’10”–19°24’35” S e 
48°23’20”–48°24’35”W), com área de 409,57 ha, localiza-se no município de Uberlândia 
(MG). Foram realizadas três campanhas, percorrendo-se trilhas existentes na reserva (abril e 
novembro de 2006 e março de 2007), totalizando nove dias de campo (36h). As observações 
foram iniciadas logo após o nascer do sol e finalizadas quatro horas após. Foram registradas 
168 espécies de aves, distribuídas em 18 ordens, 46 famílias e 145 gêneros. Passeriformes foi a 
ordem mais representativa (93 espécies, 55,03%). Entre as ordens de não-passeriformes, 
Falconiformes foi a mais rica (11 spp, 7,0%). A família Tyrannidae apresentou o maior 
número de espécies (28; 16,57%). O hábito alimentar insetívoro predominou (73 spp; 
43,45%), seguido por onívoro (46 spp, 27,38%). Foram registradas seis espécies endêmicas do 
Bioma Cerrado: Melanopareia torquata, Herpsilochmus longirostris, Hylocryptus rectirostris, Antilophia 
galeata, Cyanocorax cristatellus e Saltator atricollis. Embora a REP seja formada por um mosaico de 
fisionomias, sofre com as atividades antrópicas no entorno, o que pode ter reflexo direto 
sobre a composição da avifauna. Esse impacto é evidenciado pela ausência de registro de 



 

 88 

espécies ameaçadas, bem como pelo predomínio de espécies de hábitos alimentares insetívoro 
e onívoro, características de áreas alteradas. Também vale destacar a baixa representatividade 
de frugívoros e carnívoros, considerados mais sensíveis a alterações no ambiente. Os 
resultados obtidos podem ser considerados expressivos, considerando-se a riqueza verificada 
até o momento. 
 
Palavras-chave: conservação, cerrado, reserva ecológica. 
Órgãos financiadores: FAPEMIG, CAPES. 
 
PAINEL FA26 
 
LEVANTAMENTO DA AVIFAUNA DA PORÇÃO PLANA DA ÁREA INSULAR DO 
MUNICÍPIO DE SANTOS – SP / AVIFAUNA ASSESSMENT AT THE PLANE 
PORTION OF INSULAR AREA OF SANTOS CITY, SÃO PAULO 
 
Maria Cecília Henrique Furegato e Sandra Regina Pardini Pivelli 
 

1Biólogas Msc da Secretaria de Meio Ambiente de Santos. copolam-semam@santos.sp.gov.br, 
pivellisrp@ig.santos.com.br 
 
O município de Santos, localizado no litoral paulista, apresenta uma área de 271 km2, sendo 
39,4 km2 na área insular e 231,6 Km2 na área continental separados pelo canal do Estuário. 
Este trabalho corresponde a uma das etapas de um inventário que pretende reunir 
informações sobre as aves do município tanto da área insular, na porção plana e nos morros 
(100 – 200 m de altitude), que apresentam remanescentes de floresta ombrófila, como na área 
continental, com predomínio do Bioma Mata Atlântica e ecossistemas associados. O critério 
de seleção das áreas foi determinado pelas características geográficas e ambientais do 
município que possibilitassem recursos de alimentação, reprodução e abrigo para as aves. A 
área insular de Santos encontra-se plenamente urbanizada, restando poucas áreas verdes, 
disponíveis para o uso da avifauna. Tendo em vista que cerca de um quarto da avifauna 
paulista ocorre em áreas profundamente modificadas, levantamentos periódicos têm sido 
realizados na porção plana da área insular do município ao longo dos últimos quatro anos. 
Coletaram-se dados referentes a 220 h de observação em locais como: jardins da orla da praia, 
áreas verdes, ruas e praças arborizadas. Foram registradas 69 espécies pertencentes a 25 
famílias. As mais representativas foram Tyrannidae (18,8%); Emberizidae (15,9%); Ardeidae 
(8,7%) e Falconidae (8,7%). Quatro espécies relacionadas são endêmicas Melanotrochilus fuscus, 
Thalurania glaucopis, Hemithraupis ruficapilla e Ramphocelus bresilius, e uma ameaçada de extinção 
Falco peregrinus. Constatou-se ainda que Falco sparverius, Columbina talpacoti, Furnarius rufus, 
Todirostrum cinerum, Pitangus sulphuratus, Troglodytes aedon, Turdus leucomelas e Coereba flaveola 
nidificam nas áreas estudadas. Das espécies observadas 17,4% são de Mata Atlântica e as 
demais são comuns e de ampla distribuição (82,6%). 
 
Palavras-chave: ornitofauna, inventário, Santos. 
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PAINEL FA27 
 
LISTA PRELIMINAR DAS AVES DA FLORESTA NACIONAL MÁRIO XAVIER, 
SEROPÉDICA, RIO DE JANEIRO, BRASIL / PRELIMINARY LIST OF BIRDS OF 
THE MARIO XAVIER NATIONAL FOREST, SEROPÉDICA, RIO DE JANEIRO, 
BRAZIL. 
 
Carlos Eduardo da Silva Garske1, Hermes Ribeiro Luz2 e Ildemar Ferreira3 

 
1carlosgarske@yahoo.com.br 
2Graduando em Ciências Biológicas da UFRuralRJ. hermes@ufrrj.br 
3Professor Associado, IB/DBA/UFRuralRJ. ferreira@ufrrj.br 
 
A Floresta Nacional Mário Xavier está localizada no município de Seropédica (22°45’S, 
43°43’W), Estado do Rio de Janeiro. Em seus limites estão distribuídas plantações de 
eucalipto (282 ha), áreas campestres e de alagados (139 ha) e uma parcela de floresta nativa (72 
ha). O objetivo deste trabalho é apresentar uma lista preliminar de aves registradas nesta UC, 
que além de possuir um dos últimos fragmentos significativos de floresta ombrófila densa de 
terras baixas da região, ainda não possui um inventário de sua avifauna. A metodologia 
utilizada foi baseada na identificação visual/auditiva das espécies, percorrendo-se os principais 
acessos da unidade e as trilhas existentes no interior dos diferentes ambientes. O 
levantamento foi realizado no período da manhã de cada uma das 13 excursões, entre os 
meses de novembro e dezembro de 2006 e fevereiro e março de 2007, totalizando 43 h de 
esforço de campo. Utilizou-se binóculo para observações visuais, além de gravador para 
registros duvidosos e playback. Com o registro de 93 espécies de aves distribuídas em 34 
famílias e 14 ordens, incluindo endemismos (Veniliornis maculifrons, Thamnophilus ambiguus, Attila 
rufus, Tachyphonus coronatus e Ramphocelus bresilius), espécies ameaçadas de extinção (Amazona 
rhodocorytha e Busarellus nigricollis), espécies presumivelmente ameaçadas (Pilherodius pileatus e 
Accipiter superciliosus) e espécies com dados deficientes sobre status de conservação (Aramus 
guarauna, Columbina minuta e Aratinga aurea), conclui-se pela necessidade de maiores estudos em 
busca da conservação das aves da Flona, investindo em pesquisa com espécies bioindicadoras 
que fornecerão subsídios para um futuro Plano de Manejo na área. Os resultados aqui 
apresentados, somados aos dados de futuras excursões, servirão de base para o projeto 
encaminhado ao IBAMA pela UFRuralRJ, que pretende ainda este ano iniciar o 
inventariamento de fauna desta unidade, ameaçada pelos incêndios regulares e pelo pastoreio 
sem controle. 
 
Palavras-chave: Rio de Janeiro, Floresta Nacional, Avifauna. 
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PAINEL FA28 
 
COMPARAÇÃO DA AVIFAUNA ENTRE ÁREAS DE RESTINGA E 
REFLORESTAMENTOS EM MATARACA, PARAÍBA, BRASIL / COMPARISON OF 
AVIAN FAUNA BETWEEN SAND BANKS AND REFORESTED AREAS IN 
MATARACA, PARAÍBA, BRAZIL 
 
Gustavo Alves da Costa Toledo¹, Erich de Freitas Mariano², Malva Isabel Medina 
Hernández³, Helder Farias Pereira de Araujo².  
¹Curso de Ciências Biológicas, Universidade Federal da Paraíba-UFPB. 
²Programa de Pós-Graduação em Ciência Biológicas, Zoologia, UFPB. 
³Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente, UFPB. 
gustavoact@yahoo.com.br; efmariano@yahoo.com.br; helder@dse.ufpb.br 
 
Foram comparadas riqueza, diversidade e composição da avifauna de florestas de restinga 
entre uma área controle e áreas de reflorestamento com 2, 4, 8 e 16 anos de reflorestamento. 
O estudo foi realizado num complexo de mineração no litoral da Paraíba, através de capturas 
com redes de neblina e pontos de contagem. Riqueza de espécies (Sobs) e diversidade foram 
comparadas através de curvas de rarefação e índice estimado de Shannon, respectivamente, 
com intervalos de confiança de 95%. A composição das espécies entre as áreas foi comparada 
através do índice estimado de Sorensen modificado para dados de abundância. Sobs e índices 
estimados de diversidade não diferiram significativamente entre as áreas de 8 e 16 anos e a 
área controle, mas foram maiores que nos reflorestamentos com 2 e 4 anos. Entretanto, 
observando a análise de similaridade, a área controle apresentou-se mais distinta do grupo das 
áreas de 4, 8 e 16 anos, que também se distinguiu de 2 anos. Espécies florestais endêmicas não 
foram registradas nas áreas reflorestadas e o número de espécies com dependência de florestas 
e com maior sensibilidade a distúrbios foi expressivamente maior na área controle, comparada 
aos reflorestamentos. Através de testes de correlação, foi observado que a riqueza e 
diversidade da avifauna foram relacionadas significativamente à estrutura da vegetação. 
Entretanto, nas áreas reflorestadas associaram-se espécies de aves mais generalistas e/ou com 
distribuição mais ampla. O isolamento das áreas reflorestadas é um fator que pode estar 
retardando a colonização por espécies florestais. Um monitoramento nas áreas de 
reflorestamento, áreas a serem desmatadas e regiões adjacentes deve ser iniciado. 
Translocações experimentais de um percentual da população das áreas a serem desmatadas 
para áreas de reflorestamento, bem como corredores florestais entre as áreas reflorestadas e 
controle, devem ser aplicados. 
 
Palavras-chave: aves, Mata Atlântica, bioindicadores. 
Órgãos financiadores: CNPq, Lyondell Chemical Company do Brasil S.A. 
 
PAINEL FA29 
 
DIVERSIDADE DE AVES DA NASCENTE DO RIO ARAGUAIA, GO / BIRD 
DIVERSITY AT THE HEADWATERS OF THE ARAGUAIA RIVER, GOIÁS 
 
Anderson Guzzi1 e Reginaldo J. Donatelli 2 
1Universidade do Oeste de Santa Catarina/UNOESC/Campus de Joaçaba, SC, CEP 89600-000. 
anderson.guzzi@unoesc.edu.br 
2Universidade Estadual Paulista/UNESP/Campus de Bauru, SP, FC, Depto de Ciências Biológicas, 
Lab. de Vertebrados, CP. 473, 17001-970. rjdonat@yahoo.com.br 
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O presente levantamento buscou caracterizar qualitativamente a avifauna de cerca de 500 ha 
residuais de cerrado e mata de galeria de áreas da nascente do Rio Araguaia, GO. Foram 
enfocadas a estrutura trófica e a relação das espécies de aves e seus hábitats como subsídio 
para análise de sua dinâmica ecológica. Por se tratar de uma análise qualitativa foi escolhido o 
método de levantamento por transecto linear. As dietas foram determinadas através de 
registros de campo e literatura. Foram realizadas observações no período compreendido entre 
18 a 31/07/2002. As observações foram diárias, ocorrendo durante as duas primeiras e as 
duas últimas horas do dia, num total de 52 horas de observação. Foram armadas redes 
ornitológicas de captura (mist nets) para a identificação e anilhamento das espécies. Esse 
método de coleta de dados representou uma atividade secundária e complementar ao método 
do transecto. Em todas as áreas as redes foram armadas logo ao amanhecer, permanecendo 
abertas por duas horas e pelo mesmo período antes do anoitecer. Foram levantadas 125 
espécies de aves, distribuídas em 16 ordens e 35 famílias. Entre os não-Passeriformes a família 
Psittacidae foi a mais representativa para todas as áreas, enquanto entre os Passeriformes a 
família Emberizidae foi a mais representativa em todas as áreas. O número de insetívoros e 
frugívoros não especializados foi superior às demais categorias tróficas da avifauna registrada. 
Considerando a pontualidade do esforço amostral, não foi possível acompanhar a variação 
sazonal da avifauna desses fragmentos. Além disso, a curva do coletor, mesmo depois do final 
do período amostral, permaneceu ascendente, indicando que a avifauna registrada pode estar 
subestimada e que são necessários novos esforços amostrais em diferentes épocas do ano para 
uma caracterização mais completa das espécies de aves desses fragmentos. 
 
Palavras-chave: Avifauna, Cerrado, Araguaia. 
 
PAINEL FA30 
 
AVES DA BAÍA DE GUANABARA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO/ BIRDS OF 
GUANABARA BAY, RIO DE JANEIRO STATE  
 
Vania Soares Alves1, Ana Beatriz Aroeira Soares1 e Gilberto Soares do Couto1  
1Departamento de Zoologia, Instituto de Biologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
21944-970, Rio de Janeiro, RJ. vsalves@biologia.ufrj.br; ana.aroeira@uol.com.br;  
gilbcouto@ig.com.br   
 
As aves da Baía de Guanabara vêm sendo estudadas pelos autores desde 2000. A partir de 
2005 este trabalho está inserido no Projeto “Avaliação Ambiental da Baía de Guanabara”, 
coordenado pelo Cenpes/Petrobras. Entre as principais atividades estão os censos de aves 
aquáticas realizados, mensalmente, a bordo de embarcação, em sete rios e nas proximidades 
de duas ilhas. Em cada estação do ano, é efetuado um censo a bordo de helicóptero. Este 
trabalho objetiva atualizar a lista de aves para a Baía de Guanabara, que até o momento 
registra 193 espécies, dentre aquáticas e terrestres. Considerando apenas espécies aquáticas, 
uma análise comparativa dos dados pretéritos (anteriores a 2000) com os atuais (de 2000 em 
diante) indica que 19 espécies não têm sido observadas nos últimos anos. Destes, alguns são 
esporádicos como Spheniscus magellanicus, Macronectes giganteus, Oceanites oceanicus e Phaethon 
aethereus.  Eudocimus ruber não tem sido registrado na região desde a década de 50. Por outro 
lado, estudos mais recentes indicam 16 novas ocorrências de aves aquáticas. Algumas constam 
na lista de espécies ameaçadas do Estado do Rio de Janeiro, como Dendrocygna bicolor 
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(ameaçada de extinção), Dendrocygna autumnalis e Himantopus mexicanus (provavelmente 
ameaçadas) e Aramides mangle e Chloroceryle aenea (status desconhecido). Merece destaque a 
presença dos maçaricos neárticos Pluvialis squatarola, Charadrius semipalmatus, Numenius phaeopus, 
Tringa flavipes, Tringa melanoleuca, Tringa solitaria, Actitis macularius, Arenaria interpres, Calidris alba e  
Calidris pusilla. O colhereiro, Platalea ajaja, citado pela primeira vez para a Baía de Guanabara 
em 1519 por Pigafetta, cronista de Fernão de Magalhães, vem sendo observado ao longo dos 
anos, em pequenos grupos. Considerando as espécies terrestres, alguns registros são raros ou 
possivelmente inéditos como Sarcoramphus papa (ameaçada de extinção no Estado), Pandion 
haliaetus, Rostrhamus sociabilis e Buteogallus urubitinga.  
Palavras-chave: Baía de Guanabara, aves aquáticas, distribuição 
Órgão Financiador: Cenpes/Petrobras 
 
PAINEL FA31 
 
AVIFAUNA DE REMANESCENTES FLORESTAIS E ÁREAS ANTRÓPICAS DO 
MUNICÍPIO DE LAURENTINO, SANTA CATARINA / BIRDS OF FOREST 
REMNANTS AND ANTHROPIC AREAS IN THE MUNICIPALITY OF 
LAURENTINO, SANTA CATARINA 
 
Ricardo Pamplona Campos¹ e Carlos Eduardo Zimmermann² 
1ricardopamplonacampos@yahoo.com.br 
2cezimmer@furb.br 
 
Trabalhos que visam o levantamento qualitativo de aves em fragmentos florestais e em suas 
matrizes antrópicas trazem informações necessárias para se determinar a riqueza de espécies 
de uma determinada região. O estudo foi realizado em áreas antrópicas e em dois fragmentos 
florestais com 10 e 5 hectares. As fases de campo foram realizadas quinzenalmente entre os 
meses de abril de 2006 e maio de 2007, totalizando 384 horas de campo. Para o levantamento 
foram utilizados transectos nos fragmentos, e nas áreas de pastagem, monoculturas e jardins 
residenciais. A identificação das espécies foi feita de forma visual e auditiva. Foram 
identificadas 134 espécies de aves, divididas em 18 ordens e 40 famílias. Destas, 47 espécies 
foram vistas só nos fragmentos florestais e 34 espécies só nas áreas antrópicas. O índice de 
similaridade de Jaccard (IJ) entre os fragmentos é de 50%, e entre os fragmentos e as áreas 
antrópicas é de 39,55%. Em relação à freqüência de ocorrência (FO), se destacaram Turdus 
rufiventris, Thraupis sayaca e Tachyphonus coronatus, que alem de registrados em todas as fases, 
utilizaram os recursos de todos os ambientes. Por outro lado, espécies de famílias de aves 
florestais mais especializadas como Dendrocolaptidae, Furnariidae, Formicariidae e Picidae 
foram vistas apenas no maior fragmento e obtiveram FO muito baixa com apenas um ou dois 
contatos. Os fragmentos florestais estudados contêm muitas espécies generalistas e 
especialistas de borda, porém as especialistas de dossel e de interior de floresta são vistas 
utilizando algum recurso do fragmento ou sobrevoando a área pesquisada.    
 
Palavras-chave: levantamento, aves, Floresta Atlântica 
 
 
 
 
 
 



 

 93

PAINEL FA32 
 
STRIGIFORMES E CAPRIMULGIFORMES DA RESERVA BIOLÓGICA UNIÃO, 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO / STRIGIFORMES AND CAPRIMULGIFORMES OF 
THE UNIÃO BIOLOGICAL RESERVE, STATE OF RIO DE JANEIRO  
 
Gloria Castiglioni e Luiz Pedreira Gonzaga 
 
Laboratório de Ornitologia, Departamento de Zoologia, UFRJ. gdac@biologia.ufrj.br 
 
Com o objetivo de documentar o repertório vocal de corujas, urutaus e bacuraus que ocorrem 
na Reserva Biológica (Rebio) União, totalizamos, entre agosto de 2005 e março de 2007, 412 
horas de trabalhos de campo, incluindo 248 horas no período diurno e 164 horas no período 
noturno. Os sons produzidos pelas aves, espontaneamente ou após playback, foram gravados 
durante o percurso a pé das trilhas através dos diversos ambientes. Com freqüência usamos 
gravações previamente preparadas, para estimular a reação territorial de espécies com 
potencial ocorrência na área. As espécies encontradas foram Tyto alba, Megascops choliba, 
Pulsatrix koeniswaldiana, Strix virgata, Strix huhula, Glaucidium brasilianum, Nyctibius grandis, 
Nyctibius aethereus, Nyctibius griseus, Lurocalis semitorquatus, Chordeiles sp., Nyctidromus albicollis, 
Caprimulgus maculicaudus e Hydropsalis torquata. Todas essas espécies, exceto Chordeiles sp. e C. 
maculicaudus, foram documentadas através de gravações de áudio que estão depositadas no 
Arquivo Sonoro Prof. Elias Coelho (ASEC) da UFRJ. Pulsatrix koeniswaldiana e N. albicollis 
foram as espécies detectadas com maior freqüência e no maior número de pontos dentro da 
Reserva, tanto através de vocalizações espontâneas quanto em resposta a playback. Destacam-
se S. huhula, N. grandis, N. aethereus e C. maculicaudus pelo pequeno número de registros em 
outras áreas do Estado do Rio de Janeiro. Nyctibius grandis é considerada espécie ameaçada de 
extinção no Estado do Rio de Janeiro. Além disso, a Rebio União é a única área desse Estado 
onde foram registradas três espécies de Nyctibius. Nossa lista, comparada à publicada por Scott 
e Brooke (1985) para a Rebio Poço das Antas, que é próxima à Rebio União e apresenta 
ambientes semelhantes, representa um acréscimo de diversas espécies não registradas na 
região. Por outro lado, Athene cunicularia e Rhinoptynx clamator, registradas por esses autores, 
ainda não foram encontradas na Rebio União. 
 
Palavras-chave: aves noturnas, Reserva Biológica União, Mata Atlântica 
 
PAINEL FA33 
 
CAPTURA E MARCAÇÃO DE AVES EM UM FRAGMENTO DE MATA DE 
GALERIA, UBERLÂNDIA (MG) / CAPTURE AND MARKING OF BIRDS IN A 
GALLERY FOREST FRAGMENT IN THE MUNICIPALITY OF UBERLÂNDIA, 
MINAS GERAIS, BRAZIL 
 
Alexandre Gabriel Franchin1,2, Graziela Virginia Tolesano-Pascoli2, Khelma Torga1, Rafael 
Martins Valadão3 e Oswaldo Marçal Júnior1 
 
1Laboratório de Ornitologia e Bioacústica, Instituto de Biologia, Universidade Federal de 
Uberlândia (UFU). 
2Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais, UFU, 
Bolsista Capes. agfranchin@hotmail.com, grazielapascoli@yahoo.com.br 
3IBAMA – Cáceres (MT). 
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A fragmentação decorrente do uso intensivo do solo tem feito com que os remanescentes 
florestais presentes na região de Uberlândia se restrinjam a pequenas manchas dispersas. O 
presente estudo teve por objetivo determinar a freqüência e riqueza de aves de sub-bosque em 
um fragmento de mata de galeria (30ha; 18º58’41”S, 48º11’51”W). A mata está localizada na 
Fazenda Experimental do Glória, a cerca de 5 km da área urbana de Uberlândia (MG). Foram 
realizadas quatro campanhas entre março e junho de 2005, com duração média de quatro 
dias/campanha. As capturas foram feitas em duas trilhas distintas, de forma intercalada. 
Foram utilizadas 20 redes de neblina (12x2,60m), que ficaram abertas do alvorecer ao 
crepúsculo, totalizando 2.000 horas-rede. As aves capturadas foram pesadas e medidas, e as 
identificadas receberam anilhas metálicas cedidas pelo CEMAVE/IBAMA. Foram capturados 
162 indivíduos pertencentes a 10 famílias, 22 gêneros e 26 espécies. As espécies mais 
freqüentes foram: Antilophia galeata (n=63 indivíduos), Eucometis penicilata (n=12) e Arremon 
flavirostris (n=11). Quatro espécies endêmicas de Cerrado foram capturadas: Hylocryptus 
rectirostris, A. galeata, Basileuterus leucophrys e Herpsilochmus longirostris. Em relação aos dados 
biológicos, 116 indivíduos eram adultos e 37 jovens, e quatro possuíam dimorfismo sexual, 
distinguindo-se 49 machos e 16 fêmeas. A maioria dos indivíduos não apresentou placa de 
incubação (n=106), 24 indivíduos apresentaram placa grau 1 e 26 estavam com placa grau 2. 
Entre as 66 aves que estavam em muda, 32 tinham o dorso como local de maior ocorrência, 
seguido pela cabeça (n=24) e retrizes (n=22). Foram recapturados 37 indivíduos de nove 
espécies, sendo a maioria de A. galeata (n=18). Apesar da área estudada ser considerada um 
pequeno fragmento florestal e estar sob intensa pressão antrópica, os resultados indicam que a 
Mata do Glória tem conseguido manter espécies de aves dependentes de ambiente florestal e/ou 
endêmicas do Bioma Cerrado. 
 
Palavras-chave: anilhamento, abundância, fragmentação. 
 
PAINEL FA34 
 
REGISTROS DOCUMENTADOS DE AVES RARAS EM SANTA CATARINA, 
BRASIL/ DOCUMENTED RECORDS OF RARE BIRDS IN SANTA CATARINA 
STATE, BRAZIL 
 
Adrian Eisen Rupp¹, Gregory Thom e Silva¹ e Carlos Eduardo Zimmermann² 
1Universidade Regional de Blumenau, Instituto de Pesquisas Ambientais, Laboratório de 
Ecologia e Ornitologia. biogrego@yahoo.com.br 
²Departamento de Ciências Naturais/Instituto de Pesquisas Ambientais, Universidade 
Regional de Blumenau, Laboratório de Ecologia e Ornitologia. cezimmer@furb.br 
 
O recente impulso nas pesquisas ornitológicas em Santa Catarina tem contribuído 
significativamente para o conhecimento da avifauna do Estado. Neste trabalho, apresentamos 
registros documentados de algumas espécies, obtidos no Vale do Itajaí. Sarcoramphus papa – 
dois indivíduos fotografados no dia 15 de fevereiro de 2007 na Fazenda São João dos Pobres, 
em Doutor Pedrinho (A1); Falco femoralis – um indivíduo fotografado no dia 14 de fevereiro de 
2007 na Faz. Campo Grande em Itaiópolis (A2); Primolius maracana – dois indivíduos 
fotografados em A2 e dois em A1 no dia 15 de fevereiro de 2007; Podager nacunda – dois 
indivíduos fotografados no dia 22 de janeiro de 2007 em A2; Cypseloides senex, três indivíduos 
fotografados no dia 11 de dezembro de 2006 em Doutor Pedrinho; Colibri serrirostris – um 
indivíduo fotografado no dia 14 de fevereiro de 2007 em A2; Calliphlox amethistina – um 
indivíduo fotografado no dia dois de novembro de 2006 na Reserva Biológica Estadual do 
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Sassafrás em Doutor Pedrinho (A3); Dryocopus galeatus – um indivíduo gravado no dia 14 de 
abril de 2006 em A3; Campephilus robustus – um indivíduo fotografado no dia 23 de janeiro de 
2007 em A3 e outro no dia 22 de janeiro de 2007 em A2; Biatas nigropectus – um indivíduo 
gravado no dia 11 de julho de 2006 em A3; Campylorhamphus falcularius – um indivíduo 
capturado e fotografado no dia 2 de novembro de 2006 em A3; Phibalura flavirostris – três 
indivíduos fotografados no dia 13 de fevereiro de 2007 em A3; Piprites pileatus – um indivíduo 
fotografado no dia 23 de junho de 2006 em A3; Amaurospiza moesta – um indivíduo capturado 
e fotografado no dia dois de novembro de 2006 em A3. Dentre os registros apresentados, P. 
maracana constitui uma redescoberta; as demais espécies possuem poucos registros no Estado, 
estando D. galeatus, Biatas nigropectus e P. pileatus ameaçados de extinção, na categoria 
vulnerável.    
 
Palavras-chave: aves raras, registros documentados, Santa Catarina. 
Órgãos financiadores: Instituto de Pesquisas Ambientais – FURB, Mobasa S/A e Fatma. 
 
PAINEL FA35 
 
ESPÉCIES E SUBESPÉCIES DE AVES NOVAS PARA O ESTADO DO MATO 
GROSSO / BIRD SPECIES AND SUBSPECIES NEW FOR THE STATE OF MATO 
GROSSO 
 
Glayson Ariel Bencke1 e Jan Karel Felix Mähler Jr.2 
1Museu de Ciências Naturais, Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS. 
gabencke@fzb.rs.gov.br 
2ONG Curicaca, Porto Alegre, RS. jancibele@via-rs.net 
 
Os estudos de Sick, no alto Xingu, e de Fry, na Serra do Roncador, representam quase tudo o 
que foi divulgado sobre a avifauna da porção mato-grossense do interflúvio Xingu–
Tocantins/Araguaia. Durante o estudo de impacto ambiental da pavimentação da BR-158, 
entre Ribeirão Cascalheira e a divisa MT/PA, exploramos essa interessante região situada na 
faixa de transição entre o Cerrado e a Amazônia. O trecho amostrado estende-se por c.400km 
através de um complexo mosaico de ambientes sob clima sazonal, que inclui cerrados, 
cerradões, campos, veredas, florestas de transição e florestas ombrófilas, além de uma 
extensão das planícies do rio Araguaia. Cinco táxons sem registros prévios para o Mato 
Grosso foram encontrados: Penelope pileata–fotografado e gravado em cerrado arbóreo aberto 
junto à mata ripária do córrego Piraguaçu (10º59´S, 51º37´W), Porto Alegre do Norte; 
extensão ao sul a partir de Gorotire, PA, e a sudoeste a partir do rio Caiapó e P. E. do Cantão, 
TO. Ortalis motmot ruficeps–observado nas matas dos ribeirões Santana (9º49´S, 51º03´W) e 
Crisóstomo (10º13´S, 51º08´W), Vila Rica; antes conhecido até Gorotire e Conceição do 
Araguaia, PA, e P. E. do Cantão. Caprimulgus sericocaudatus–gravado na Serra do Tapirapé 
(10º32´S, 51º23´W), Confresa; na Amazônia ocidental, antes registrado apenas em Santarém e 
Pinkaiti, PA. Cyanocorax chrysops cf. diesingii–gralhas observadas em um cerrado ao norte de R. 
Cascalheira (12º50´S, 51º45´W) foram identificadas como C. c. diesingii, táxon tido como 
restrito às florestas do baixo Madeira e Tapajós. Se confirmado, o registro estende sua 
distribuição em c.1.200 km a sudeste. Xiphocolaptes promeropirhynchus cf. carajaensis–arapaçus do 
gênero Xiphocolaptes ouvidos ao norte de Estrela do Araguaia (11º34´S, 51º42´W) e na Serra do 
Tapirapé devem pertencer à forma recentemente descrita para o interflúvio Xingu–
Tocantins/Araguaia, cujos registros mais próximos são para a Serra dos Carajás e São João do 
Araguaia, PA, c.500 km ao norte.  
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Palavras-chave: novos registros, Mato Grosso, interflúvio Xingu-Tocantins/Araguaia 
Órgãos financiadores: Ecoplan Engenharia Ltda e Biolaw Consultoria Ambiental 
 
PAINEL FA36 
 
ESTUDO DA COMPOSIÇÃO ATUAL DA TROQUILIFAUNA NO MUNICÍPIO DE 
SANTA TERESA, ES / STUDY OF THE CURRENT TROCHILIFAUNA OF SANTA 
TERESA, ESPÍRITO SANTO 
 
Piero Angeli Ruschi1 e José Eduardo Simon1, 2 

1Museu de Biologia Prof. Mello Leitão, Santa Teresa, ES. 29.650-000. 
2Laboratório de Zoologia dos Vertebrados, FAESA, Vitória, ES. simon@ebr.com.br 
 
Embora a composição da avifauna do município de Santa Teresa seja bem conhecida, os 
dados sobre beija-flores fundamentam-se principalmente em estudos realizados pelo 
naturalista Augusto Ruschi entre 1930 e 1970. O presente trabalho objetivou conhecer a 
composição atual da troquilifauna da região, com base em trabalhos de campo conduzidos 
entre novembro de 2002 e janeiro de 2004. Foram registradas 22 espécies, sendo que a 
maioria foi assinalada na zona serrana (>500 m), onde nove espécies foram exclusivas (ex., 
Ramphodon naevius e Phaethornis squalidus). Treze espécies ocorreram na zona de baixada, sendo 
apenas Phaethornis idaliae exclusiva. A análise de agrupamento (UPGMA), aplicada à 
composição faunística entre os seis ambientes amostrados, revelou que o parque do Museu de 
Biologia Mello Leitão foi o mais dissimilar entre aqueles da região serrana. Esse fragmento de 
mata urbano apresentou a maior riqueza de espécies (21), relacionada à histórica presença de 
bebedouros e plantas atrativas para beija-flores. Apenas 12 espécies foram registradas nas 
reservas de mata nativa do município, podendo esse fato ser explicado pela menor frequência 
de ocorrência de determinadas espécies em ambientes florestais. Mais da metade das espécies 
mostrou-se localmente comum ou de ocorrência regular, sendo que a raridade de outras pode 
estar mais relacionada à sua sazonalidade do que ao seu declínio populacional. Entretanto, este 
não parece ser o caso de Popelairia langsdorffi e Phaethornis margarettae, ambas ameaçadas de 
extinção no estado do Espírito Santo. Os estudos anteriores acusam a ocorrência de outras 13 
espécies em Santa Teresa, as quais não foram registradas em campo, possivelmente por se 
tratarem de elementos migratórios ou muito raros na região. De fato, a curva do coletor 
sugere que outras espécies podem vir a ser registradas na região, uma vez que a mesma não 
estabilizou ao final do período de estudo.  
 
Palavras-chave: Beija-flores, Santa Teresa, Mata Atlântica. 
 
PAINEL 37 
 
RIQUEZA ESPECÍFICA DE AVES EN TRES CONJUNTOS JESUÍTICOS EN 
MISIONES, ARGENTINA / BIRD  SPECIES RICHNESS IN THREE JESUITIC 
REDUCTIONS OF MISIONES, ARGENTINA 
 
Ernesto R. Krauczuk¹, Luis G. Pradier² e Federico J. Castía² 
¹Dirección de Biodiversidad, Ministerio de Ecología R N R y T, San Lorenzo 1538 (3300), 
Posadas, Misiones, Argentina. ernestokr@yahoo.com.ar 
²Asociación Misionera para la Conservación de Aves y Biodiversidad. amcayb@gmail.com  
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Los Campos se hallan ubicados en la transición de la Selva Atlántica Interior y el Dominio 
Chaqueño, abarca el este de la Provincia de Corrientes y el sur del a Provincia de Misiones, 
conteniendo el 40.1% de la Avifauna de la Argentina. Se prospectaron aves en tres Conjuntos 
Jesuíticos: Santa María la Mayor (S27º53’18.78” O55º20’43.76”), Mártires del Japón 
S27º48’30.10” O55º23’43.6”) y Santa Ana (S27º33’18.54” O55º34’50.37”),  todos en la 
Provincia de Misiones. Se contactaron 463 especies de aves pertenecientes a 43 familias, con 
un rango de 131 a 177 especies por sitio, y un promedio de 155 por localidad. La técnica 
utilizada fue la de puntos de escucha, lista diaria y grabaciones de voces, en el periodo de junio 
1999–marzo 2007. Para el ordenamiento taxonómico se usa el del CBRO. De las especies mas 
importante detectadas sobresalen especies endémicas o amenazadas como Tinamus solitarius, 
Pulsatrix koeniswaldiana, Pteroglossus bailloni, Piculus aurulentus, Dryocopus galeatus, Sclerurus scansor, 
Campyloramphus falcularius, Phylloscartes eximius, Phylloscartes paulista, Culicivora caudacuta, Cyanocorax 
caeruleus y Polioptila lactea. Debido a la alta riqueza específica surge la necesidad de conservar los 
remanentes de selvas y campos que constituyen el paisaje jesuítico en esta Región de la 
Argentina. 
 
Palabras-claves: riqueza específica, aves, paisaje jesuítico. 
 
PAINEL FA38 
 
RIQUEZA, COMPOSIÇÃO E ESTRUTURA TRÓFICA DA AVIFAUNA EM ÁREAS 
URBANAS EM CAXIAS DO SUL, RIO GRANDE DO SUL, BR / RICHNESS, 
COMPOSITION AND TROFIC STRUCTURE OF THE AVIFAUNA IN URBAN 
AREAS IN CAXIAS DO SUL, RIO GRANDE DO SUL, BR.  
 
1Roges Roveda Vinhola da Silva e 2Luis Carlos Batista 
1Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Programa de Pós - Graduação em Ecologia. Av. 
Bento Gonçalves, 9500. Cep: 91540-000 - Porto Alegre, RS. rogesrv@terra.com.br  
2Universidade de Caxias do Sul, Rua: Francisco Getúlio Vargas, 1130. Cep: 95070-560 - Caxias 
do Sul, RS. papae@bol.com.br  
 
Os estudos sobre a avifauna urbana demonstram a importância da preservação de áreas verdes 
para a sobrevivência das espécies. Este estudo teve por objetivo avaliar a riqueza, composição, 
freqüência de ocorrência, hábito alimentar e dados biológicos das aves observadas em 2 praças 
e 2 parques, no período de setembro de 2006 a março de 2007 em Caxias do Sul.  As 
observações foram realizadas no período da manhã, num total de 15 horas de pesquisa em 
campo. Em cada área foram realizadas 2 visitas na primavera e no verão. As espécies foram 
registradas quantitativamente em pontos demarcados em cada área pelo tempo de 10 minutos. 
Foram registradas 44 espécies até o presente. Os Parques Getúlio Vargas e Cinqüentenário 
apresentaram maior riqueza de espécies, seguido da Praça da Bandeira e Praça Dante. A maior 
riqueza de espécies nos parques ocorreu possivelmente devido sua maior cobertura vegetal, 
heterogeneidade e tamanho da área, fatores também evidenciados em outros estudos. As 
famílias Tyrannidae, Emberizidae e Furnariidae predominaram em todas as áreas de estudo. A 
ocorrência destas famílias está relacionada a sua grande representatividade no estado. Em 
relação à freqüência de ocorrência algumas espécies ocorreram em todas visitas e algumas 
áreas apresentaram o maior número de espécies com baixa ocorrência. Os fatores de 
ocorrência das espécies podem estar vinculados a sua plasticidade, disponibilidade de hábitats 
e alimento. Para o hábito alimentar predominaram insetívoros e onívoros em todas as áreas, 
porém nos Parques ocorreu maior número de insetívoros e nas praças maior número de 
onívoros. A cobertura vegetal dos parques favoreceu a ocorrência dos insetívoros. 
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Nidificaram nas áreas: Columba livia, Furnarius rufus, Pitangus sulphuratus, Tyrannus melancholicus, 
Mimus saturninus, Turdus leucomelas e Molothrus bonariensis. Os resultados preliminares 
demonstraram que a estrutura das comunidades de aves em praças e parques em Caxias do Sul 
foram distintas. 
 
Palavras-chave: Aves urbanas, Comunidades, Composição 
 
PAINEL FA39 
 
DIVERSIDADE E INFLUÊNCIA DA PAISAGEM SOBRE A AVIFAUNA EM ÁREAS 
URBANAS EM CAXIAS DO SUL, RIO GRANDE DO SUL, BR / DIVERSITY AND 
INFLUENCE OF THE LANDSCAPE ABOUT   THE AVIFAUNA IN URBAN AREAS 
IN CAXIAS DO SUL, RIO GRANDE DO SUL, BR. 
 
1Roges Roveda Vinhola da Silva e 2Luis Carlos Batista 
1Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Programa de Pós - Graduação em Ecologia. Av. 
Bento Gonçalves, 9500. Cep: 91540-000 - Porto Alegre, RS. rogesrv@terra.com.br 
2Universidade de Caxias do Sul, Rua: Francisco Getúlio Vargas, 1130. Cep: 95070-560 - Caxias 
do Sul, RS. papae@bol.com.br 
 
Estudos sobre a avifauna urbana evidenciam a influência das variáveis da paisagem sobre a 
riqueza e a diversidade de aves nos centros urbanos. O objetivo deste estudo foi avaliar a 
riqueza, diversidade e a influência de algumas variáveis da paisagem sobre a avifauna urbana 
observada em 2 praças e 2 parques, no período de setembro de 2006 a março de 2007. As 
observações foram realizadas no período da manhã, num total de 15 horas de pesquisa em 
campo. Em cada área foram realizadas 2 visitas na primavera e no verão. As espécies foram 
registradas quantitativamente em pontos demarcados em cada área. Para avaliar a significância 
da diversidade de Shannon Wiener foi aplicado teste t, após foi realizado análise de 
agrupamento de Morisita entre as áreas. Para as variáveis de tamanho de área, distância da área 
mais próxima, número de áreas num raio de 2.000 m, riqueza e diversidade foi utilizada 
correlação de Pearson e Análise de Correspondência. Foram registradas 44 espécies de aves. A 
maior diversidade foi registrada no Parque Getúlio Vargas seguido do Parque Cinqüentenário, 
Praça da Bandeira e Praça Dante. A aplicação do teste t demonstrou que a diversidade dos 
parques foi significativamente diferente das praças, com p<0.05. A maior diversidade 
encontrada nos parques pode estar associada ao tamanho da área florestada. A análise de 
agrupamento indicou que a composição e a abundância de aves das praças diferiram dos 
parques. Para a riqueza houve correlação com o tamanho da área e o número de áreas. A 
análise de correspondência confirmou a influência do tamanho da área sobre a riqueza e o 
número de áreas, variável esta que também influenciou a diversidade. Estes resultados 
confirmam a predição da teoria de biogeografia de ilhas para a riqueza e a influência de fatores 
da paisagem sobre a avifauna urbana em Caxias do Sul. 
 
Palavras-chave: Aves urbanas, Parques, Praças 
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PAINEL FA40 
 
LEVANTAMENTO QUALITATIVO DA AVIFAUNA EM FRAGMENTO DE MATA 
ATLÂNTICA COMO SUBSÍDIO AO PLANO DE MANEJO DO PARQUE 
MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE, MG / QUALITATIVE SURVEY OF AVIFAUNA 
IN FRAGMENT OF ATLANTIC FOREST AS SUBSIDY TO THE MUNICIPAL PARK 
OF POUSO ALEGRE, MG. MANAGEMENT PLAN 
 
João Antônio Rabelo Jório , Marcelo Daniel Fujihara e Fernando Afonso Bonillo Fernandes 
Curso de Ciências Biológicas, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Eugênio Pacelli, 
Universidade do Vale do Sapucaí, Av. Tuany Toledo, 470, Bairro Fátima, Pouso Alegre, MG.  
 
Este trabalho teve por objetivo realizar levantamento qualitativo da avifauna no Parque 
Municipal de Pouso Alegre - MG, (22º13’00’’ S e 45º58’00’’ W). A área de estudo é um 
fragmento de floresta secundária Estacional Semidecidual Montana com 204,33 hectares. 
Apresenta áreas abertas à visitação, bem como campos antrópicos, além de lagos e córregos. 
A altitude varia entre 860 e 1.140 metros. Os dados deste levantamento foram coletados entre 
setembro de 2003 e agosto de 2005, num total de 100 horas de observações. Os espécimes 
foram fotografados, filmados e registrados através de gravações das vocalizações. As 
identificações foram feitas através de guias de campo e consultas bioacústicas do Banco de 
Sons da UNIVÁS. Foram registradas 128 espécies de 112 gêneros, inseridas em 41 famílias 
pertencentes a 20 ordens. A família mais diversificada foi Tyrannidae com18 espécies, seguida 
de Thraupidae e Picidae, ambas, com 8 espécies e Furnariidae e Emberizidae com 7 espécies 
cada. As espécies insetívoras predominaram, seguidas das onívoras e granívoras. Foram 
registradas 33 espécies na capoeira, 26 no dossel, 17 nos campos antrópicos e 10 na vegetação 
ripária. Os dados foram comparados com 29 outros levantamentos realizados em unidades de 
conservação da região sudeste do Brasil e se constatou que a avifauna muito se assemelha 
àquela de ocorrência nas unidades de conservação nos municípios de Campos do Jordão, 
Osasco e Cotia, no Estado de São Paulo. Ao analisar as peculiaridades dos ambientes mais 
similares ao Parque Municipal de Pouso Alegre, constatou-se que são áreas com relevos 
montanos, florestas com perturbação antrópica significativa e com acentuada influência da 
borda. As informações levantadas subsidiaram o Plano de Manejo do referido parque, assim 
como ampliaram o conhecimento sobre a avifauna da região sul de Minas Gerais. 
 
Palavras-chave: Aves, Bioacústica, Plano de Manejo.   
Órgão Financiador: FURNAS Centrais Elétricas, UNIVAS. 
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TEMÁTICA: BIOLOGIA REPRODUTIVA 
 
PAINEL BR01 
 
REPRODUÇÃO DE Spizaetus ornatus (ACCIPITRIDAE) NO SUL DO BRASIL E 
RELOCAÇÃO DO NINHO E FILHOTE / BREEDING OF Spizaetus ornatus 
(ACCIPITRIDAE) IN THE SOUTH OF BRAZIL AND REALLOCATION OF THE 
NEST AND NESTLING 
 
1Cristian M. Joenck, 2Felipe Zilio, 3André de Mendonça-Lima, Rogério Vieira, Ana P. Brandt, 
Mateus Pellanda, Ivonir Artuso e Odimar L. da Costa. 
Bourscheid S. A. Engenharia e Meio Ambiente, Rua Miguel Tostes 962, Porto Alegre, RS.  
1cmjoenck@hotmail.com, 2fzilio@msn.com; 3mendoncalima@hotmail.com; 
 
Documentamos a reprodução de Spizaetus ornatus no sul do Brasil e a relocação inédita de um 
filhote e ninho, devido ao eminente perigo de submersão pelo lago da UHE Barra Grande. 
Em setembro de 2005, durante os trabalhos de salvamento e monitoramento da fauna e flora 
da UHE Barra Grande, foi encontrado um ninho de Spizaetus ornatus nas margens do rio 
Pelotas, no município de Esmeralda-RS. O ninho, o qual se encontrava na cota de inundação 
(623m) e corria risco de ficar submerso, continha um filhote com cerca de 4 meses de idade. 
Por ser uma espécie considerada como provavelmente extinta no Rio Grande do Sul, optou-se 
pela relocação do ninho e do indivíduo. O ninho foi relocado para uma árvore distante 380m 
do local original e acima da cota de enchimento do lago. Dada as proporções do ninho 
(1,70x1,40x1,20m), a porção superior do mesmo foi transferida para uma estrutura piramidal 
inversa, em madeira, a qual foi fixada na árvore a uma altura de cerca de 15m. O indivíduo, 
sexado através de exame cromossômico como fêmea, recebeu uma anilha no tarso direito 
(X05651) e foi relocado no ninho. Durante cerca de dois meses, a partir do segundo dia pós-
relocação, o ninho foi monitorado de um ponto de observação a cerca de 300m, totalizando 
nove visitas. Durante o monitoramento o filhote recebia alimento de seus pais, supostamente 
pelo macho, dado o porte menor, o qual também se empenhou em defender o ninho relocado 
de possíveis agressores. Após a saída espontânea do ninho, o filhote permaneceu próximo ao 
local da relocação por alguns dias. A presença do ninho e do filhote de S. ornatus confirma a 
reprodução da espécie no sul do Brasil, algo apenas inferido até o presente momento. A 
aceitação do casal em relação à nova localização do ninho e a sobrevivência do filhote 
pressupõe o sucesso da relocação e sugere ser esta uma estratégia eficaz em casos de perigo 
imediato ao indivíduo, sendo uma alternativa à retirada de indivíduos da natureza para 
posterior reintrodução. 
 
Palavras-chave: Spizaetus ornatus, relocação, reprodução. 
Apoio: BAESA-Energética Barra Grande S/A 
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PAINEL BR02 
 
ASPECTO REPRODUTIVO DA ANDORINHA–DE–SOBRE–BRANCO, Tachycineta leucorrhoa 
(HIRUNDINIDAE), CAMPUS URBANOVA - UNIVERSIDADE DO VALE DO PARAÍBA 
/ REPRODUCTIVE ASPECT OF WHITE-RUMPED SWALLOW, Tachycineta leucorrhoa 
(HIRUNDINIDAE), CAMPUS URBANOVA - UNIVERSIDADE DO VALE DO PARAÍBA 
 
Gabriel Augusto Leite¹, Quênia Yoko de Paula Matsui¹ e Alberto Resende Monteiro¹ 
¹Universidade do Vale do Paraíba, Centro de Estudos da Natureza 
email:gabriel_univap@yahoo.com.br 
 
Tachycineta leucorrhoa é a espécie de andorinha que aparece em gramados, caminhos, margens 
dos rios e varjões. Faz ninhos em buracos escavando barrancos, fazendo uma cama solta de 
capim, folhas e penas, mas também pode nidificar em buracos nas rochas no meio do rio, ou 
galhos ocos, debruçados sobre a água. O objetivo foi acompanhar a reprodução de dois casais 
de T. leucorrhoa. A pesquisa foi realizada entre 21/10 a 25/11/2006 na antiga fazenda do Poço 
pertencente à Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP), Campus Urbanova em São José 
dos Campos, SP. Foram encontrados 2 ninhos de T. leucorrhoa (t1 e t2), construídos dentro de 
cupinzeiros e estes monitorados a cada sete dias. Cada ninho continha 5 ovos brancos 
medindo em média 21x14mm e pesando 2 g. Após 14 dias da postura dos ovos, o ninho t1 
apresentou 4 filhotes recém nascidos pesando em média 4g e um ovo. O ninho t2 apresentou 
5 filhotes recém nascidos, com mesmo peso. Na semana seguinte, o ninho t1 estava com 5 
filhotes e o t2 continha 4 filhotes, o peso médio foi 12,5g. Uma semana após, os filhotes do 
ninho t1 haviam abandonado o ninho e os filhotes do ninho t2 ainda se encontravam 
presentes, quando foram pesados, obtendo-se a média de 24g, além de serem anilhados com 
anilhas de metal fornecidas pelo CEMAVE. O sucesso reprodutivo foi da ordem de 90% do 
total de filhotes nascidos nos dois ninhos. Trabalhos realizados com T. leucorrhoa em caixas-
ninho demonstraram o tamanho da ninhada de 4-6 ovos, mas com uma média de 5 ovos o 
que coincide com as observações de campo deste trabalho. Tudo indica que o alto índice do 
sucesso pode estar associado ao local onde foram construídos os ninhos - dentro de 
cupinzeiros – o que dificulta o acesso de predadores naturais em potencial.   
 
Palavras-chave: Tachycineta leucorrhoa, ninho, sucesso reprodutivo 
Órgãos financiadores: CEMAVE 
 
PAINEL BR03 
 
SOBRE A REPRODUÇÃO DE Cariama cristata (CARIAMIDAE), CAMPUS URBANOVA, 
UNIVERSIDADE DO VALE DO PARAÍBA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP / ABOUT 
REPRODUCTION OF Cariama cristata (CARIAMIDAE), AT CAMPUS URBANOVA, 
UNIVERSIDADE DO VALE DO PARAÍBA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP  
 
Quênia Yoko de Paula Matsui¹, Gabriel Augusto Leite¹ e Alberto Resende Monteiro¹ 
¹Universidade do Vale do Paraíba, Centro de Estudos da Natureza 
email:quequeleasol@yahoo.com.br 
 
A Seriema (Cariama cristata) é uma ave pernalta de aparência arcaica e porte avantajado, se 
alimenta principalmente de gafanhotos e outros artrópodes, ocorre em grande parte do Brasil. 
Na época da reprodução vocaliza antes de clarear o dia, constrói o ninho sobre as árvores, 
com porte razoável, feito de gravetos e galhos frágeis. Esse trabalho teve como objetivo 
acompanhar a reprodução de um casal de C. cristata no campus Urbanova, Universidade do  
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Vale do Paraíba (UNIVAP) em São José dos Campos (SP). O ninho estava em uma área de 
pasto sendo encontrado no dia 27/09/2006, em árvore da espécie Piptadenia gonoacantha (Pau-
jacaré), formado de gravetos e galhos e fundo coberto por barro, onde se observou a presença 
de cascas de árvores, apresentando as medidas de 20cm de cuba, altura de 65cm, diâmetro de 
53cm e 2,60m de altura do solo, onde estavam 2 ovos brancos, cujo primeiro pesava 76g 
medindo 66x48mm, o segundo 80g e medindo 69x51mm. Em 21/10/06 foram observado 2 
filhotes com cerca de 2 dias, sendo um com 80g e o segundo com 132g. Após uma semana, só 
um dos filhotes estava no ninho pesando 300g, vocalizando alto e sua mãe perto do ninho 
agitada. Em 04/11/06 o ninho estava vazio. Tudo leva a crer que o filhote tenha abandonado 
o ninho para acompanhar os pais. A partir desse dia o casal não foi mais avistado, sendo 
apenas escutadas as vocalizações. O desmatamento da área para formação de pasto, 
contribuiu para a formação de novas áreas de habitat favoráveis a distribuição desta espécie de 
ave da fauna silvestre brasileira. O sucesso reprodutivo de apenas um dos filhotes coincide 
com as informações obtidas da literatura, podendo estar vinculado ao baixo impacto 
antrópico na localidade deste estudo. 
 
Palavras-chave: Cariama cristata, ninho, sucesso reprodutivo 
 
PAINEL BR04 
 
NIDIFICAÇÃO DE Turdus rufiventris EM MATA DE RESTINGA NO SUL DO BRASIL / 
NESTING IN Turdus rufiventris IN A “RESTINGA” FOREST IN SOUTHERN OF 
BRAZIL. 
 
Nejara Barbosa de Medeiros1,4, Daiane Viégas Damé2, César Jaeger Drehmer3 
1Graduanda do curso de Ciências Biológicas da UFPel. 
2Bióloga colaboradora 
3Professor adjunto do Departamento de Zoologia e Genética da UFPel. Universidade Federal de 
Pelotas, Campus Universitário s/n. Caixa Postal 354. CEP 96010-900, Pelotas, RS. 
4Endereço eletrônico: nejara@bol.com.br 
 
O sabiá-laranjeira, Turdus rufiventris, ocorre em todo o território nacional, sendo uma das espécies 
mais comuns e melhor conhecidas do Estado do Rio Grande do Sul. Constrói um ninho em 
formato de cesto baixo, onde realiza a postura de três a quatro ovos, que são incubados 
geralmente por um período de 12 dias pela fêmea. Os filhotes nidícolas permanecem no ninho por 
17 dias após a eclosão. Neste estudo, observou-se um indivíduo em fase final de construção de 
um ninho no dia 19 de setembro de 2006, em uma mata de restinga, no município do Capão do 
Leão/RS. Utilizou-se para as observações binóculo Bushnell 7x35 e manteve-se uma distância de 
aproximadamente 5 metros do ninho, que foi observado por um período de 43 dias, totalizando 
sete visitas ao mesmo. O ninho, em formato de cesto baixo, se encontrava sobre um galho de 
Campomanesia xanthocarpa, a cerca de 2,5 metros de altura do solo, próximo à borda da mata. Uma 
pteridófita do gênero Microgramma estruturava o ninho, que possuía um revestimento interno de 
barro e hifas de fungo. Medidas: 75 mm de comprimento interno, 132 mm de diâmetro externo, 
54 mm de profundidade e 82 mm de altura. Em 12 de outubro observou-se a presença de três 
ovos verde-azulados, pintalgados de sépia, sendo incubados por um indivíduo adulto, provável 
fêmea. Em 23 de outubro os três ninhegos já haviam eclodido. Possuíam os olhos ainda fechados, 
envoltos em uma membrana enegrecida, pele róseo-alaranjada e esparsa plumagem no dorso e 
coroa. Em 26 de outubro observou-se um adulto alimentando os filhotes, de aproximadamente 
seis dias de vida. O adulto executava um display de despistar os observadores para longe do 
ninho. Em 30 de outubro, ao regressar ao local, não se encontrou mais vestígios de filhotes nem 
adultos.  
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Palavras-chave: ninho, ninhego, sabiá-laranjeira. 
 
PAINEL BR05 
 
REPRODUÇÃO DE Vanellus chilensis (CHARADRIIFORMES: CHARADRIIDAE) NO 
CULTIVO DE ARROZ IRRIGADO EM ITAJAÍ, SANTA CATARINA, BRASIL/ Vanellus 
chilensis BREEDING (CHARADRIIFORMES: CHARADRIIDAE) IN RICE FIELDS OF  
ITAJAÍ CITY, SANTA CATARINA, BRAZIL 
 
Franciane Moretti1; Cristiano Evangelista Lombardo2 
Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar – CTTMAR – Universidade do Vale do 
Itajaí – UNIVALI. Rua Uruguai 458, Centro, Itajaí, SC. CEP: 88302-202 
1Laboratório de Ciências Ambientais, Bloco 20, Sala 118 - cerberosfm@yahoo.com.br  
2Laboratório de Biologia, Bloco 20, Sala 203 - catalombardo@ig.com.br   
 
O Quero-quero, Vanellus chilensis é comum em todo Brasil e tem se beneficiado com o aumento de 
áreas abertas. O período reprodutivo desta espécie, que se estende de junho a janeiro, foi 
monitorado semanalmente nos campos de cultivo de arroz irrigado da Estação Experimental da 
Epagri Itajaí, SC, Brasil em 2005. Para cada ninho encontrado foram registrados os dados 
biométricos comprimento (Lt), largura (Wid), massa (Wt) e número dos ovos. Após a eclosão, os 
filhotes foram capturados, e os dados biométricos (Ltbico) e as características da plumagem foram 
registradas. Em função destas características os filhotes foram denominados como jovem (J) I, II, 
III, IV e V. Dentre os onze ninhos encontrados, nove possuíam quatro ovos e dois possuía três 
ovos. O comprimento médio dos ovos foi de 4,49 ± 0,21 cm; a largura média foi de 3,26 ± 0,19 
cm e o peso médio de 24,04 ± 1,69g. Os J I encontrados possuíam o “dente do ovo” e a média do 
Ltbico  foi de 1,12 ± 0,09 cm e o peso de 17,54 ± 2,01 g. Nos J II foi possível observar o 
aparecimento dos primeiros canhões ao longo do corpo, asas e cauda. O Ltbico foi de 2,04 ± 0,35 
cm e peso 54,5 ± 18,7 g. Os J III apresentaram a plumagem completamente formada Ltbico de 2,41 
± 0,18 cm e peso 121,79 ± 29,84 g. Os J IV possuíam capacidade de voar pequenas distâncias, e 
apresentaram Ltbico 2,64 ± 0,15 cm e peso de 150,83 ± 35,27 g. Os dados biométricos dos Jovens 
V não foram registrados devido à dificuldade de captura. Aves generalistas como V. chilensis 
toleram e se beneficiam de áreas sob impacto antrópico, e são pouco exigentes quanto ao local e 
material utilizado para a construção dos ninhos. Isso torna os cultivos de arroz irrigados áreas 
propícias para a ocorrência de sítios de nidificação, pois estes locais apresentam abundância e 
diversidade de alimentos. Contudo, há o inconveniente da interferência do maquinário agrícola 
que acaba destruindo os ninhos e matando os filhotes, podendo comprometer o sucesso 
reprodutivo nestas áreas. 
 
Palavras-chave: período reprodutivo, Vanellus chilensis, lavouras de arroz. 
 
PAINEL BR06 
 
ASPECTOS REPRODUTIVOS DO GRAVATAZEIRO Rhopornis ardesiacus/ 
REPRODUCTIVE ASPECTS OF SLENDER ANTBIRD Rhopornis ardesiacus 

 
Edson Ribeiro Luiz1 

1SAVE Brasil, Fernão Dias, 219/2 São Paulo - SP. : edson.ribeiro@savebrasil.org.br 
 
 



 

 104 

Rhopornis ardesiacus é um Thamnophilidae neotropical ameaçado de extinção com poucas 
informações acerca de sua biologia básica. Em relação a sua reprodução a única informação 
existente é a descrição feita por Dante Teixeira em 1987 de um suposto ninho abandonado 
encontrado em Boa Nova, Bahia. Aquele estava suspenso a 25 cm do solo, era composto de 
uma elipse com entrada lateral (formato de construção similar aos ninhos das espécies do 
gênero Pyriglena) e continha penas de uma fêmea de Rhopornis em seu interior. Em 28/11/2005 
encontramos na Fazenda Alvorada, também em Boa Nova, um ninho de Rhopornis, porém 
com formato de uma tigelinha aberta (2,7 cm de profundidade e diâmetro externo de 9 cm). 
Tinha sido confeccionado principalmente com cascas de arvores e gavinhas e apoiava-se 
numa folha seca de um gravatá que se encostava ao solo. A postura de Rhopornis foi de dois 
ovos inequipolares (25 x 16 mm) róseo-claros com manchinhas vermelhas. Ambos os sexos 
incubaram os ovos que após o encontro do ninho perdurou por 13 dias. Em 18/12/2005 
notou-se que a prole tinha desaparecido, indicando a possível predação dos filhotes. Como 
em várias matas do município de Boa Nova observamos R. ardesiacus e Pyriglena leucoptera 
forrageando lado a lado é provável que o ninho descrito por D.Teixeira pertenceria a essa 
ultima espécie e as penas da fêmea de Rhopornis encontradas no fundo da câmara incubatória 
podem ter sido usadas por indivíduos de Pyriglena no processo de construção do ninho. 
Recomenda-se o estudo de ninhos em Minas Gerais (outra área de ocorrência de Rhopornis), 
região em que as bromélias terrestres encontradas pertencem ao gênero Ananas. Caso 
Rhopornis construa o ninho sempre em folhas secas de bromélias, estabeleceríamos em parte a 
sua relação de dependência com essas plantas. Apesar de ter-se estudado apenas um único 
ninho, as informações aqui apresentadas tem cunho inédito e esclarecem um aspecto ainda 
desconhecido e mal interpretado em relação à nidificação da espécie.  
 
Palavras-chave: ninho, bromélias, Rhopornis 
Financiamento: Fundo de Parceria para Ecossistemas Críticos (CEPF), governo Holandês e  
Disney Wildlife Conservation Fund 
 
PAINEL BR07 
 
OBSERVAÇÕES SOBRE A REPRODUÇÃO DE Nyctidromus albicollis 
(CAPRIMULGIDAE) NO ESTADO DE SÃO PAULO, BRASIL / OBSERVATIONS ON 
BREEDING BIOLOGY OF Nyctidromus albicollis (CAPRIMULGIDAE) IN SÃO PAULO 
STATE, BRAZIL 
 
Flávio Kulaif Ubaid 
Laboratório de Vertebrados, UNESP, Av. Luiz Edmundo Coube, Caixa Postal 473, CEP 
17001-970, Bauru, São Paulo. flavioubaid@yahoo.com.br 
 
Devido aos hábitos crepusculares e noturnos da maioria das espécies de Caprimulgidae, pouco 
se conhece sobre sua biologia reprodutiva, sendo seus ninhos de difícil localização, 
normalmente camuflados no ambiente. O curiango Nyctidromus albicollis é uma espécie de 
hábitos crepusculares/noturnos, de ampla distribuição geográfica, ocorrendo desde o sul dos 
Estados Unidos até a Argentina, e em todas as regiões do Brasil. Habita preferencialmente 
áreas de cerrado, matas abertas, matas secundária e áreas cultivadas. Os dados apresentados 
nesse trabalho são fruto de encontros ocasionais de sete sítios reprodutivos de N. albicollis, 
entre os anos de 2005 e 2006, em duas localidades do interior do Estado de São Paulo, a 
saber: 1) Reserva Ecológica Amadeu Botelho (143 ha), localizada no município de Jaú; 2) 
 Reserva da Tribo Indígena Araribá (1930 ha), município de Avaí. Dos sítios de nidificação 
registrados, 43% (n=3) foram localizados em mata secundária, 29% (n=2) em áreas abertas 
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(pasto s/ árvores), 14% (n=1) em área de cultivo de café e a mesma porcentagem em área de 
cerrado (latu sensu). A postura é realizada diretamente no solo ou sobre a serrapilheira, sendo 
que o número de ovos encontrados por postura foi, invariavelmente, dois. Os ovos são de cor 
rósea, com manchas rosa-amarronzadas. Em 46 eventos de observação distintos (dias 
diferentes), o macho incubava os ovos em 59% das vezes, e a fêmea em 41%. Os ovos 
apresentaram extremos de 29,4 x 20,8 mm e 31,1 x 22,3 mm. Três sítios reprodutivos foram 
localizados com filhotes, mas estes não foram molestados. Os principais comportamentos 
apresentados pelos parentais, após aproximação do ninho, foram o de fuga direta, inquietude 
e simulação de ferimento. Os dados aqui apresentados sugerem que o período reprodutivo de 
N. albicollis na região sudeste do Brasil está compreendido entre os meses de setembro e 
janeiro. 
 
Palavras-chave: Nyctidromus albicollis, Comportamento reprodutivo, Caprimulgidae. 
Órgão financiador: PIBIC/CNPq 
 
PAINEL BR08 
 
BIOLOGIA REPRODUTIVA DE Glaucidium brasilianum NO CAMPUS UMUARAMA DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, UBERLÂNDIA (MG) / 
REPRODUCTIVE BIOLOGY OF Glaucidium brasilianum IN CAMPUS UMUARAMA IN 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, UBERLÂNDIA (MG) 
 
Welerson Santos Castro1,2, Alexandre Gabriel Franchin1, 3 , Oswaldo Marçal Júnior1 

1Universidade Federal de Uberlândia, Instituto de Biologia, Laboratório de Ornitologia e 
Bioacústica. marcaljr@ufu.br  
2Graduação em Ciências Biológicas,UFU, welerson_santos@yahoo.com.br 3 Programa de 
Pós-graduação em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais, UFU. 
agfranchin@hotmail.com 
 
Glaucidium brasilianum (GMELIN, 1788) (Strigidae) é uma espécie de coruja que pode ser 
encontrada no ambiente urbano. Nidificam freqüentemente em cavidades naturais, como em 
buracos nas árvores. O objetivo do trabalho foi descrever um evento reprodutivo de 
Glaucidium brasilianum no Campus Umuarama da Universidade Federal de Uberlândia, 
Uberlândia, MG. As observações foram realizadas no período de 07/09/06 à 09/01/2007. O 
ninho estava localizado a aproximadamente quatro metros de altura, em um indivíduo de 
Spathodea campanulata. Foram realizadas observações de quatro horas diárias (duas pela manhã 
e duas à tarde) a uma distância aproximada de 7 m, com auxílio de um binóculo (10X50mm), 
totalizando 240 horas. Foi observado no dia 07/09 o comportamento de corte que constituiu 
no macho oferecendo uma presa (uma ave) para a fêmea. No dia seguinte foram registrados 
três eventos de cópula. A fêmea incubou três ovos por aproximadamente 30 dias. Os filhotes 
permaneceram no ninho por aproximadamente 25 dias, desde a eclosão até o abandono do 
ninho. Durante o periodo reprodutivo foram registrados 22 ataques bem sucedidos a presas 
(13 auquenorricos, um ortóptero, cinco aves - três Turdus spp., um Nemosia pileata, uma ave 
não identificada - e três répteis. O macho não participou da incubação, porém atacou quatro 
espécies de aves (Colaptes melanochlorus, Coereba flaveola, Columba picazuro, Zenaida auriculata) e 
uma espécie de primata (Callithrix penicillata) que se aproximavam do ninho aparentemente 
defendendo-o dessas espécies. Foram observados dois momentos em que a fêmea vocalizava 
para localizar os filhotes empoleirados em diferentes espécies vegetais. Esse evento 
reprodutivo de G. brasilianum na área urbana é um indicativo de que a espécie está utilizando 
esse ambiente como uma área alternativa para sua reprodução. 
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Palavra chave: ambiente urbano, comportamento reprodutivo, nidificação. 
 
PAINEL BR09 
 
NIDIFICAÇÃO DE Florisuga fusca (AVES: TROCHILIDAE) NO SUL DO BRASIL / 
NESTING IN Florisuga fusca (AVES: TROCHILIDAE) IN SOUTHERN BRAZIL 
 
Shayana de Jesus1, James Joseph Roper2 e Laura Batista3 
1. Pós-Graduanda em Zoologia (Mestrado) – UFPR. shay_bio@yahoo.com.br 
 2 Depto. de Zoologia – UFPR - Caixa Postal 19020 81531-990 / Curitiba - PR  
 3 Graduação em Ciências Biológicas - UFPR 
 
O beija-flor-preto, Florisuga fusca, é encontrado na região costeira da Mata Atlântica. Sua 
nidificação é pouco estudada. É conhecido por construir o ninho sobre o dorso de folhas 
grossas e horizontais. Aqui, apresentamos aspectos da reprodução da espécie, baseado em 
observações em 5 ninhos encontrados em um remanescente florestal, no Campus Jardim 
Botânico da Universidade Federal do Paraná (Curitiba, PR). Os ninhos, em forma de tigela, 
com diâmetro menor que a altura, foram construídos sobre a superfície superior de folhas de 
Eriobotrya japonica (Rosaceae), e um ninho, encontrado em fase de construção, sobre uma folha 
de Citronella paniculata (Cardiopteridaceae). O último permaneceu inacabado. Todos situavam-
se numa folha protegida por outra mais alta, garantindo proteção contra a ensolação e as 
chuvas. Os ninhos são feitos por paina recoberta com folhas secas presas com fragmentos de 
teias de aranhas. Um deles foi medido após o uso, e apresentou as dimensões: diâmetro 
externo = 81 x 55 mm; diâmetro interno = 31 x 26 mm; altura = 36 mm; profundidade da 
câmara oológica = 22 mm. A altura média dos ninhos acima do solo foi 1,52 ± 0,58m. Três 
ninhos foram encontrados com dois ovos elípticos e brancos. Apenas um ninho teve sucesso, 
produzindo dois filhotes. Este foi reutilizado e encontrado 14 dias depois, com dois ovos, 
sobrevivendo até a eclosão, quando os filhotes foram predados um dia depois. A árvore que 
abrigava um dos três ninhos foi cortada acidentalmente por estudantes que trabalhavam no 
local, quando os dois filhotes estavam com 6 dias. Outro ninho foi abandonado pela fêmea 
(ou a fêmea foi predada), e os dois filhotes morreram por inanição. O quarto ninho foi 
encontrado após o uso, não sendo possível determinar seu destino. F. fusca aparentemente tem 
pouco sucesso reprodutivo neste remanescente, o que sugere que remanescentes podem ser 
ralos (“sinks”) para populações de aves, provavelmente devido à alta taxa de predação. 
 
Palavras-chave: Florisuga fusca, ninhos, sucesso reprodutivo. 
Órgão Financiador: bolsa PG CNPq à S.J. 
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REPRODUÇÃO DE Thamnophilus caerulescens (AVES: THAMNOPHILIDAE) EM 
REMANESCENTES FLORESTAIS URBANOS / REPRODUCTION IN Thamnophilus 
caerulescens (AVES: THAMNOPHILIDAE) IN URBAN FOREST FRAGMENTS. 
 
Shayana de Jesus1, James Joseph Roper2, Leonardo Rafael Deconto3 e Tiago Machado4 
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Thamnophilus caerulescens é uma espécie dos estratos médios e inferiores de florestas secundárias, 
de matas de galeria e de bordas de matas densas. Machos e fêmeas formam casais 
permanentes e territoriais. O objetivo deste trabalho é analisar o sucesso reprodutivo de T. 
caerulescens em dois remanescentes florestais urbanos. O estudo foi realizado entre março de 
2006 a fevereiro de 2007, em  fragmentos de 15,24 ha,  no Campus Jardim Botânico, e 5,02 ha, 
no Campus Centro Politécnico, ambos na Universidade Federal do Paraná (Curitiba, PR). 
Foram encontrados 24 ninhos de T. caerulescens: 23 no maior fragmento (entre 14 casais) e um 
no menor fragmento. Todos os ninhos foram monitorados a cada dois ou três dias, para 
registro de seu estado (presença dos pais, ovos, ninhegos, e sucesso; fracasso). Em caso de 
fracasso foram examinadas as possíveis causas, como predação, parasitismo dos ninhegos, ou 
abandono. O sucesso reprodutivo foi estimado por taxas diárias de sobrevivência do ninho. 
Apenas um dos 23 ninhos acompanhados no maior fragmento foi bem sucedido (4%), 
produzindo 2 filhotes. Das 22 perdas de ninho registradas nesse fragmento, 19 (86%) foram 
devido à predação (sete delas ocorridas durante a fase de ovo e 12 durante a fase de ninhegos), 
duas (9%) por abandono aparente do ninho durante a fase de ovos, e uma (5%) por 
parasitismo dos ninhegos por larvas de Philornis sp. (Muscidae). O único ninho acompanhado 
no menor fragmento fracassou devido à predação durante a fase de ovo. Considerando os 
dois fragmentos, a taxa de sobrevivência nos ninhos foi de 0,93dia. Os remanescentes 
estudados provavelmente são ralos (“sinks”) para as populações de aves, sugerindo que a 
espécie não consiga se reproduzir em taxas suficientes para manter a população, e que as 
populações nos fragmentos são fornecidas por colonização vindo de outros lugares. 
 
Palavras-chave: Thamnophilus caerulescens, sucesso reprodutivo, remanescentes florestais 
urbanos. 
Órgão Financiador: bolsa PG CNPq à S.J. 
 
 
PAINEL BR11 
 
BIOLOGIA REPRODUTIVA DE Thryothorus leucotis, LAFRESNAYE, 1845 (AVES, 
PASSERIFORMES) NA FAZENDA RETIRO NOVO, PANTANAL DE POCONÉ, MT/ 
REPRODUTIVE BIOLOGY OF Thryothorus leucotis, LAFRESNAYE, 1845 (AVES, 
PASSERIFORMES) IN THE RETIRO NOVO FARM. 
 
Paula Fernanda Albonette de Nóbrega1,2, João Batista de Pinho1, Alliany Giselle Silveira 
Barbosa da Rosa1, Milene Garbim Gaiotti 1. 
1Laboratório de Ornitologia, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá - MT. 
2 pnbio@yahoo.com.br 
 
O conhecimento sobre o sucesso reprodutivo e características da história de vida da maioria 
das espécies de aves Neotropicais é extremamente deficiente. Teve-se como objetivo 
determinar as características reprodutivas da espécie Thryothorus leucotis na Fazenda Retiro 
Novo, Município de Nossa Senhora do Livramento, Pantanal de Poconé – MT. Entre os anos 
de 1999 e 2006 foram realizadas campanhas de anilhamento, utilizando-se 10 redes de neblina 
para a captura dos indivíduos. Durante o programa de anilhamento dados de evidências 
reprodutivas, como: mudas, placa de incubação e protuberância cloacal foram coletados. Cada 
ninho encontrado foi monitorado no intervalo de 3 a 4 dias. A localização dos ninhos ocorreu 
em três estações reprodutivas, entre Julho de 2001 à  Janeiro de 2002, Agosto de 2002 à 
Janeiro de 2003 e Agosto à Dezembro de 2006, seguindo-se a metodologia de Martin e 
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Geupel (1993) e Robinson et al. (2000) com algumas modificações. Foram encontrados 96 
ninhos de Thryothorus leucotis durante as estações reprodutivas. Sendo a maior parte (63,54%) 
encontrada em uma mata semi-deciual de Cambará. Além do Cambará, também foram 
encontrados 26 ninhos (27,08%) no Brejo e 09 ninhos (9,37%) em mata de Landi. A postura 
máxima por ninho (n=96) foi de 3 ovos. A média de incubação dos ovos foi de 14 dias e 
média do período de filhote de 18,5 dias. Dos 96 ninhos encontrados, 65 foram abandonados 
e 31 tornaram ativos e três obtiveram sucesso reprodutivo (3,12 %). O período reprodutivo da 
espécie é semelhante a outras aves de subosque de outras regiões como Cerrado Central, Mata 
Atlântica e Pantanal de Poconé, de julho a dezembro. O sucesso reprodutivo é relativamente 
baixo comparado a outros estudos da região brasileira, sendo a predação um dos fatores 
limitantes. 
 
Palavras-chave: Reprodução, Sucesso reprodutivo, Pantanal. 
 
PAINEL BR12 
 
BIOLOGIA E SUCESSO REPRODUTIVO DE Sicalis citrina, EMBERIZIDAE, NO 
CERRADO, DISTRITO FEDERAL./NESTING BIOLOGY AND REPRODUCTIVE 
SUCCESS OF Sicalis citrina IN THE CERRADO OF CENTRAL BRAZIL 
 
Daniel Tourem Gressler1 e Miguel Ângelo Marini2 
1Programa de Pós-graduação em Ecologia, Universidade de Brasília, DF. 
dtgressler@hotmail.com 
2Departamento de Zoologia, Universidade de Brasília, Brasília, DF. marini@unb.br 
 
Sicalis citrina, Emberizidae, habita áreas abertas desde a Venezuela ao nordeste da Argentina. 
No Brasil pode ser encontrado do Pará ao Paraná e de Mato Grosso a São Paulo. Sua biologia 
reprodutiva carece de descrição, assim como a maioria das espécies ocorrentes no Cerrado. O 
objetivo deste estudo é descrever a biologia reprodutiva de S. citrina e avaliar o seu sucesso 
reprodutivo em áreas alteradas no Cerrado do Brasil Central. Desde janeiro de 2007 vem 
sendo realizada procura ativa por ninhos da espécie em áreas alteradas no Parque Nacional de 
Brasília, Distrito Federal. Após encontrados, os ninhos são monitorados a cada 3-4 dias, a fim 
de coletar dados sobre a biologia reprodutiva e avaliar o destino dos ninhos. Ninhos e ovos 
foram medidos logo após terem sido encontrados. Foram tomadas as seguintes medidas de 51 
ninhos: altura do ninho (64,3 ± 10,4 mm), profundidade (borda até o centro do fundo) (40,1 ± 
6,4 mm), diâmetros externo (83,3 ± 8,8 mm) e diâmetro interno (53,8 ± 2,9 mm). A altura em 
relação ao solo foi de 0,28 ± 0,10 m (n = 59 ninhos). As ninhadas foram principalmente de 
três (n = 29 ninhos), mas também de dois (n = 15) e um (n = 2) ovo. Os ovos são de formato 
ovóide, fundo branco gelo a azul turquesa, salpicados com pequenas manchas marrons 
concentradas na porção sub-terminal do pólo rombo. Possuem comprimento de 17,6 ± 0,9 
mm e largura 13,0 ± 0,4 mm e massa de 1,6 ± 0,13 g (n = 30). Dos 50 ninhos monitorados, a 
maioria (72 %) foi predado (n = 36). Seis ninhos foram abandonados (12 %) e apenas oito (16 
%) foram bem sucedidos. O período de incubação estimado foi de 13,6 ± 1,9 dias (n=8) e o 
período de ninhego de 15 dias (n=2). Os valores encontrados para as taxas de predação de S. 
citrina são mais altos que as taxas de predação de ninhos de emberizídeos de zonas 
temperadas. Estudos desta natureza são desejáveis para servir de base para testes de hipóteses 
ecológicas e elaboração de planos de manejo de aves. 
 
Palavras-chave: canário-rasteiro, reprodução, taxas de predação de ninho. 
Fontes financiadoras: bolsa CAPES para DTG e bolsa CNPq MÂM. 
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PAINEL BR13 
 
DESCRIÇÃO DO NINHO DE Selenidera maculirostris EM HÁBITAT NATURAL, NO 
SUDESTE DO BRASIL / NEST DESCRIPTION OF Selenidera maculirostris IN A 
NATURAL HABITAT IN SOUTHEAST BRAZIL 
 
Vanessa Graziele Staggemeier1 e André de Camargo Guaraldo1 
 
1 Pós-graduandos em Biologia Vegetal, Depto. de Botânica, Universidade Estadual Paulista 
“Júlio de Mesquita Filho” campus de Rio Claro, SP. E-mail: nessa_bio2002@yahoo.com.br 
  
Selenidera maculirostris (araçari-poca) é um membro da família Ramphastidae típico de mata 
atlântica. Na natureza essa espécie nidifica em ocos existentes em árvores, inexistindo dados 
em literatura a respeito da morfometria do seu ninho e do cuidado parental. Em 18 de 
dezembro de 2006 foi encontrado um ninho dessa espécie, contendo um ou mais filhotes, em 
floresta pluvial de planície atlântica no Parque Estadual da Ilha do Cardoso, Cananéia, SP, 
Brasil (25º 05’ S; 47º 53’ W). O ninho foi construído no interior de um oco existente em um 
indivíduo não identificado de Lauraceae com 17 m de altura e recoberto por epífitas. A 
abertura do ninho estava no tronco principal da árvore, a 7 m de altura em relação ao solo. O 
ninho é do tipo cavidade/com túnel vertical e possuía entrada com 54,65 mm de altura e 78,9 
mm de largura. O diâmetro interno e o comprimento do túnel eram de aproximadamente 117 
mm e 1 metro, respectivamente. O comportamento do casal ao redor do ninho foi observado 
com auxílio de binóculos 8x40, durante 4 horas no período da manhã. Nesse período os 
indivíduos visitaram o ninho 15 vezes (macho: 8; fêmea: 4; indeterminado: 3), nas quais foram 
registrados o sexo dos adultos e os itens alimentares que levavam para os filhotes. Nesses 
eventos, os indivíduos permaneciam 83,57±50,23 segundos (média±desvio padrão) dentro do 
ninho. O casal trouxe para o ninho itens alimentares de origem vegetal 8 vezes (frutos de 
palmito-juçara: 6; frutos não identificados: 2) e de origem indeterminada uma vez. 
 
Palavras-chave: araçari-poca; morfometria de ninho; dieta.  
 
PAINEL BR14 
 
SÍTIOS DE NIDIFICAÇÃO DE Conopophaga melanops (CONOPOPHAGIDAE) NA 
RESERVA NATURAL SALTO MORATO, GUARAQUEÇABA, PR / NEST SITE 
SELECTION OF BLACK-CHEEKED GNATEATER Conopophaga melanops 
(CONOPOPHAGIDAE) AT SALTO MORATO NATURAL RESERVE, 
GUARAQUEÇABA, PR. 
 
André Magnani Xavier de Lima1,2 
1Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação – UFPR / email: 
andremxlima@uol.com.br 
2Instituto de Pesquisa e Conservação da Natureza – Idéia Ambiental 
 
A nidificação de Conopophaga melanops é conhecida pela descrição de apenas dois ninhos. 
Apresento a variabilidade dos sítios de nidificação de 18 ninhos desta espécie em relação à 
construção e altura do ninho, cobertura do ninho, sub-bosque e dossel; substrato; inclinação e 
área exposta do solo; área de exposição luminosa e maior árvore em raio de 15m. A área de 
estudo caracteriza-se por um mosaico de floresta secundária e outros estádios sucessionais 
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menos avançados, na Reserva Natural Salto Morato, em Guaraqueçaba, Paraná. O padrão de 
construção do ninho (formas e materiais utilizado) não varia, estando conforme descrição na 
literatura. Os ninhos são construídos a baixa altura (33 -95cm). A altura da cobertura do ninho 
(0,09m -7m), sub-bosque (3 -8m) e dossel (12 -25m) variam largamente. Os substratos 
predominantes foram espécies vegetais exclusivas de sub-bosque: Maranta divaricata (53%) e 
Pteridophyta associada a outros grupos vegetais (45%). A inclinação do terreno variou entre 
áreas planas e de encostas em até 34 graus. A área exposta do solo foi sempre superior à 
metade da área de 2m² amostrada. A área de exposição luminosa acima do ninho foi sempre 
inferior a 8%. Todos os ninhos foram associados a árvores de 60-200cm de CAP, 
predominando Vochysia bifalcata, Eugenia multicostata e Lauraceae. Os sítios de nidificação de C. 
melanops demonstram alta variabilidade em relação ao substrato; inclinação, altura da cobertura 
do ninho, sub-bosque e do dossel. Porém, a altura do ninho, área exposta do solo e 
luminosidade demonstraram pouca variabilidade, as quais devem ser prioritárias para a escolha 
do sítio de nidificação a ser investido. Tais fatores (incluindo intervalos de altura de sub-
bosque e dossel) representam características de florestas secundárias em avançado estado de 
conservação, sugerindo que esta espécie necessite de áreas com estas características para a 
reprodução, embora tenha menos restrições para forragear e outras atividades. 
 
Palavras-chave: sítios de nidificação, C. melanops, florestas secundárias. 
Órgãos financiadores: CAPES e Fundação O Boticário de Proteção à Natureza  
 
 
PAINEL BR15 
 
ASPECTOS DA BIOLOGIA REPRODUTIVA DE Elaenia cristata (AVES: 
TYRANNIDAE) EM ÁREA DE CAMPO RUPESTRE / BREEDING BIOLOGY 
ASPECTS OF Elaenia cristata (TYRANNIDAE) IN CAMPOS RUPESTRES RANGE. 
 
Diego Hoffmann1, Henrique Belfort Gomes1 e Tadeu José de Abreu Guerra2 
1PG em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre, UFMG, E-mail: 
diego_hoffmann@hotmail.com. 2PG em Ecologia, Unicamp 
 
Elaenia cristata é um Passeriforme (Tyrannidae) encontrado em quase todo o Brasil bem como 
em outros países da América do Sul. Em Minas Gerais é uma ave residente, ocorrendo em 
todo o estado sendo encontrada em capoeiras, bordas de mata, áreas abertas e nos campos. 
Para esta espécie aparentemente comum praticamente inexistem informações sobre sua 
biologia reprodutiva. Este trabalho teve por objetivo apresentar algumas informações da 
biologia reprodutiva de Elaenia cristata. O estudo foi conduzido em área de campo rupestre no 
Parque Nacional da Serra do Cipó e no Parque Estadual da Serra do Rola Moça, MG, durante 
o período de julho a dezembro de 2004 (n=2) e entre julho e dezembro de 2005 (n=6), 
respectivamente. Os ninhos encontrados foram monitorados a intervalos entre 2 e 3 dias. A 
espécie apresenta um ninho em forma de cesto baixo em forquilha, construído com fibras e 
fragmentos de gramíneas e de Asteraceae unidos por teias de aranha apresentando as 
seguintes dimensões: diâmetro interno 51,4 ± 1,1 mm; diâmetro externo 69,3 ± 8,8 mm; 
profundidade da câmara oológica 35,1 ± 3,8 mm e altura de 47,6 ± 6,8 mm (n=6). A altura 
média em relação ao solo foi de 0,9 ± 0,1 m (n=6). O interior dos ninhos é revestido por 
painas e é apoiado pelas laterais e pela base, geralmente em forquilhas horizontais de arbustos. 
O n° de ovos por ninho variou entre 1 (n=3) e 2 (n=5). Estes são creme claro com algumas 
manchas marrons mais concentradas em seu pólo maior, apresentando dimensões médias de 
da ninhada em todos os casos foi de dois ovos que são ovais de cor creme clara sem nenhum 
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tipo de mancha e de dimensões médias 19,8 x 14,6 mm (DP= 0,9 X 0,4). Os filhotes de E. 
cristata apresentam o mesmo padrão de plumagem dos adultos. O período de incubação é 
estimado em 18,5 dias (n=2). Os filhotes deixam o ninho após 18 dias. Este mesmo padrão de 
informações é compartilhado em grande parte com outros Elaeninae como E. spectabilis e E. 
chiriquensis. 
 
Palavras-chave:. Ninho, Ovos, Período de incubação 
Órgãos financiadores: CNPq, Idea Wild, Neotropical Bird Club 
 
PAINEL BR16 
 
VARIAÇÃO NO FORMATO DO NINHO DE Basileuterus leucoblepharus (AVES, 
PASSERIFORMES, PARULIDAE) SHAPE VARIATION OF A Basileuterus leucoblepharus 
(AVES, PASSERIFORMES, PARULIDAE) 
 
Gustavo Henrique de Arruda Silveira1, Daniel Honorato Firme1,2, Juliana do Nascimento 
Ramos1, Adriano Lima Silveira1,2, Marcos André Raposo1. 
1Setor de Ornitologia, Deptº de Vertebrados, Museu Nacional/UFRJ, Quinta da Boa Vista 
s/n, Rio de Janeiro, RJ, 20940-040, Brasil. e-mail: gustavosilveir@yahoo.com.br 
2Pós-graduação em Zoologia, Museu Nacional/UFRJ   

 
O pula-pula-assobiador, Basileuterus leucoblepharus (Vieillot, 1817) é característico das serras 
cobertas de mata, ocorrendo no Brasil (do Rio de Janeiro ao Rio Grande do Sul), Argentina, 
Paraguai e Uruguai. Segundo a literatura recente, os ninhos da espécie e de outras 
pertencentes ao gênero Basileuterus são construídos no solo, entre folhas secas e plantas novas. 
Todos os relatos publicados (inclusive fotos) descrevem os ninhos das espécies desse gênero 
como esféricos com entrada lateral. No caso de B. leucoblepharus, esse ninho pode corresponder 
ainda, segundo a literatura, à “uma tigela bem elaborada de talos de capim, misturada com 
algumas raízes finas e crina vegetal..., do lado de trás nota-se um prolongamento da parede do 
ninho destinado a cobri-lo” (Ihering, 1900). Em trabalho recente realizado em 15/II/2007, no 
município de Nova Friburgo, RJ, encontramos um ninho ativo dessa espécie que apresentava 
arquitetura geral distinta em relação aos ninhos já descritos, particularmente em relação à 
ausência de uma cobertura. O ninho observado é aberto em forma de cesto, com cerca de 6 
cm de diâmetro por 3,5 cm de profundidade e 9 cm de altura, confeccionado com galhos e 
ramificações secas sobre um aglomerado de raízes de vegetação herbácea (pteridófitas e 
plântulas de dicotiledôneas). Nele foram encontrados 4 ovos brancos com pontos salpicados 
em castanho claro, descrição que condiz com a literatura. Além de não ter a cobertura descrita 
pela literatura, o ninho não se encontrava no solo da mata propriamente dito, estando apoiado 
sobre radículas que se projetavam de um pequeno barranco, a cerca de 60 cm de altura. A 
pequena quantidade de dados sobre ninhos de B. leucoblepharus dificulta o pleno entendimento 
dos fatores que estariam relacionados à sua variação arquitetônica. No caso específico deste 
estudo, o fato do ninho estar encostado em barranco, aliado à proteção da vegetação, pode ter 
suprimido a necessidade de uma cobertura adicional de folhas. 
 
Palavras-chave: Basileuterus leucoblepharus, biologia reprodutiva, ninho. 
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PAINEL BR17 
 
CARACTERIZAÇÃO DA COLÔNIA REPRODUTIVA DE Larus dominicanus NO 
ARQUIPÉLAGO DE CURRAIS-PR / CHARACTERIZATION OF Larus dominicanus’ 
REPRODUCTIVE COLONY IN THE ARCHIPELAGO OF CURRAIS-PR 
 
Viviane Lorenzi Carniel1 e Ricardo Krul2 
E-mail: viviane_carniel@yahoo.com.br e rkrul@ufpr.br  
1 Pós-graduação em Zoologia – Universidade Federal do Paraná – UFPR 
Bolsista CAPES 

2Laboratório de Ornitologia – Centro de Estudos do Mar - UFPR 
 
A gaivota, Larus dominicanus, é uma das espécies mais comuns no ambiente costeiro do Sul do 
Brasil, apresentando um comportamento generalista e oportunista. A espécie nidifica em 
colônias reprodutivas localizadas geralmente em ilhas próximas à costa. No Brasil os dados 
sobre reprodução dessa espécie, ainda são escassos, no entanto, tem-se observado um 
aumento populacional considerável desta espécie, em outras áreas, como a Argentina, devido 
principalmente ao incremento nas suas fontes alimentares. Diante disso, o presente estudo 
apresenta informações sobre a colônia reprodutiva de Larus dominicanus, no Arquipélago de 
Currais. Os dados foram coletados durante amostragens mensais no período de Maio a 
Dezembro de 2006, objetivando a determinação do início do período reprodutivo, bem como 
a contagem e mapeamento dos ninhos por meio de georeferenciamento, além da avaliação do 
tamanho da ninhada e verificação do tamanho e do peso dos ovos, que foram obtidos com 
paquímetro e dinamômetro (100gr) respectivamente. Os primeiros indícios diretos de 
reprodução, representados por vôo de acasalamento e cópula, foram observados durante o 
meses de maio e junho. Enquanto que a construção dos primeiros ninhos, bem como o início 
da postura e chocagem de ovos foram constatados em julho. O pico reprodutivo 
caracterizado pelo maior número de ninhos com ovos e filhotes, ocorreu durante o mês de 
setembro. Ao longo do estudo foram encontrados 45 ninhos distribuídos de forma agregada 
em quatro áreas, localizadas na periferia da ilha, próximas a linha d´água. Um total de 69 ovos 
foram contados, dos quais 67 foram pesados e medidos, obtendo-se valores médios de 84,42, 
49,30 e 70,89 gramas para o peso, largura e comprimento respectivamente. Durante o mês de 
dezembro foi constatado que a população local havia finalizado o período reprodutivo, 
situação em que apenas alguns filhotes, já realizando vôos, se encontravam na ilha. 
 
Palavras-chave: Gaivotas, reprodução, ninhos. 
Órgão financiador: CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) 
 
PAINEL BR18 
 
A UTILIZAÇÃO DE BROMÉLIAS (Vriesea gigantea – Bromeliaceae) NA NIDIFICAÇÃO 
DE  Amazona brasiliensis NA ILHA RASA, PARANÁ, BRASIL./BROMELIADS (Vriesea 
gigantea – Bromeliaceae) USED IN THE NIDIFICATION OF Amazona brasiliensis AT ILHA 
RASA, PARANÁ STATE, BRAZIL. 
 
Elenise Angelotti  Bastos Sipinski 1 Roberto Bóçon, 1,2    
1SPVS – Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental. Rua Isaias 
Bevilaqua, 999, Mêrces. Curitiba – Pr - papagaio@spvs.org.br. 
2 Universidade Federal do Paraná – Departamento de Zoologia – Pós Graduação. CP:19020. 
E-mail: rbocob@gmail.com 
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O papagaio-de-cara-roxa (Amazona brasiliensis) é uma espécie endêmica e ameaçada da Floresta 
Atlântica e sua distribuição geográfica estende-se do litoral sul do estado de São Paulo, toda a 
costa do Paraná e litoral norte de Santa Catarina. As principais ameaças são a exploração 
seletiva do ambiente e a elevada pressão pela captura de filhotes para o comércio ilegal de 
animais silvestres.  Esta espécie apresenta deslocamentos diários entre as ilhas da região e a 
porção continental da área de ocorrência e utiliza preferencialmente ilhas como local de 
nidificação e dormitório.  O presente estudo foi realizado na Ilha Rasa, litoral norte do estado 
do Paraná, durante os anos de 1999 a 2007, com objetivo de monitorar as cavidades naturais 
utilizadas pelo papagaio-de-cara-roxa para nidificação. Além dos ninhos típicos em cavidades 
de árvores, foram registrados ninhos elaborados sobre bromélias epífitas (Vriesea gigantea) no 
estrato superior da Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas. Os ninhos sobre bromélias 
encontravam-se instalados junto ao tronco principal de árvores a uma altura que variou entre 
6 e 20 metros do solo, com folhas internas amassadas junto a base da roseta foliar da 
bromélia, resultando em uma superfície côncava com diâmetros internos variando entre 13cm 
e 30cm e com profundidade variando entre 13cm e 48 cm. Foram registradas 15 ocorrências 
de atividades reprodutivas em 8 ninhos sobre bromélias, sendo  uma em 1999,  duas em 2000,  
duas em 2001, uma em 2002, duas em 2003, quatro em 2004, duas em 2005 e uma em 2006. A 
porcentagem de ninhos com sucesso reprodutivo foi de 73%, com média de sucesso de dois 
filhotes por ninho. Estes resultados apontam para uma estratégia de nidificação incomum para 
psitacídeos, e que possivelmente esteja associada a baixa disponibilidade de cavidades naturais,  
resultante do elevado grau de alteração ambiental da Ilha Rasa, em especial a retirada seletiva 
de espécies vegetais potenciais para a nidificação.  
 
Palavra chave: ninho, bromélia, Amazona brasiliensis 
Órgãos financiadores: Fundo Nacional do Meio Ambiente, Fundação Loroparque, Audi do 
Brasil 
 
PAINEL BR19 
 
REPRODUÇÃO DO SOCÓ-BOI-BAIO, Botaurus pinnatus (ARDEIDAE) EM CAMPOS 
DE ARROZ IRRIGADO NO SUDESTE DO BRASIL/ BREEDING OF PINNATED 
BITERN, Botaurus pinnatus (ARDEIDAE) IN IRRIGATED RICE FIELDS FROM 
SOUTHEAST OF BRAZIL 
 
Marco Aurélio Crozariol1,3, Fernanda Costalonga Almeida2, Maria Cecília Barbosa de Toledo1 

1UNITAU, SP, depto. Ecologia, marcocrozariol@gmail.com  
2 Depto. Zoologia. 
 
Conhecido popularmente como Socó-boi-baio, Botaurus pinnatus é uma das espécies de 
ardeídeos mais inconspícuos do Brasil. Quando alarmado estica seu pescoço na vertical 
lembrando um pau ou bambu, o que ajuda a camuflá-lo na vegetação. Habita locais alagados 
como, brejos, banhados, pântanos e campos de arroz irrigados. Devido ao escasso 
conhecimento sobre a biologia de Botaurus pinnatus, objetivou-se estudar a sua reprodução em 
campo de arroz irrigado em duas fazendas no Vale do Paraíba, SP, Brasil. As fazendas 
iniciaram o plantio do arroz no mês de setembro e a colheita em janeiro. Foram estudados 
três ninhos entre os dias 22 novembro de 2006 e 20 de janeiro de 2007. Os pés de arroz nos 
locais de estudo possuíam entre 70-90cm de altura. Foram tiradas medidas dos ninhos, ovos e 
filhotes (cúlmen, tarso, dedo médio, asa, peso e comprimento total). Os ninhos eram ralos 
medindo em média 24,3 x 19,6cm e construídos, um pouco acima da água (±9cm), somente 
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com os talos de arroz não contendo nenhum tipo de forro na câmara dos ovos.  Os ovos, 2 
em dois ninhos e 3 em um ninho, apresentavam cor marrom-clara e uma dimensão média de 
54,6 x 40mm. Foram postos em diferentes dias e a incubação se deu logo após a postura do 
primeiro ovo, o que resultou numa eclosão assincrônica. Os filhotes já nascem de olhos 
abertos sendo que no 4º dia após o nascimento já adquirem a postura que lembra um pau e no 
6º dia investe em bicadas e bate a mandíbula contra maxila fazendo vários estalos. Com 16 
dias de vida saem do ninho para fugir do observador e a partir do 20º dia não são mais 
visualizados no ninho. Os filhotes deixam o ninho com cerca de 52mm de cúlmen, 85mm de 
tarso, 101mm de dedo médio, 226mm de asa, 550g de peso e 415mm de comprimento total. 
Comparando o comprimento total do filhote com 20 dias com o do adulto,740mm, conclui-se 
que o imaturo deixa o ninho com um tamanho inferior, o que não ocorre com a medida do 
dedo médio que no adulto atinge 120 mm. 
 
Palavras-chave: Reprodução, Botaurus pinnatus, campos de arroz. 
Bolsa Iniciação Científica (PIC/UNITAU) 
 
PAINEL BR20 
 
ASPECTOS REPRODUTIVOS E PTERILOSE NEONATAL DE Chrysomus ruficapillus 
(ICTERIDAE) EM CAMPO DE ARROZ IRRIGADO/ BREEDING ASPECTS AND 
NATAL PTERYLOSIS OF Chrysomus ruficapillus (ICTERIDAE) IN IRRIGATED RICE 
FIELD 
 
Fernanda Costalonga Almeida1 fernandalmeida@gmail.com, Marco Aurélio Crozariol2 e Maria 
Cecília Barbosa de Toledo2 
1UNITAU- Laboratório de Zoologia  
2UNITAU-Laboratório de Ecologia 
 
A reprodução do Garibaldi foi acompanhada, em campo de cultivo de arroz irrigado, com o 
objetivo de estudar os parâmetros reprodutivos dos mesmos. Para isso foram observados sete 
ninhos associados à cultura de arroz, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Os ninhos 
eram em forma de tigela, confeccionados de material vegetal morto e molhado, construídos 
sobre pés de arroz e/ou plantas associadas à rizicultura e encontravam-se à uma distância 
aproximada de 37cm da água, cuja profundidade variou entre 12 e 15cm. A câmara do ninho 
apresentou em média 7,2cm de profundidade, e diâmetro interno de 6,9cm. O número de 
ovos por ninho variou de um a quatro, sendo mais freqüente a ocorrência de três ovos. O 
tamanho médio dos ovos foi de 21,71 x 15,94mm. Os filhotes eclodiam com 
aproximadamente 3g e 34,9mm de comprimento, após um período de choco de pouco mais 
de 10 dias. Três filhotes foram analisados quanto à pterilose, sendo registrados em média 146 
penugens distribuídas em 14 tratos. Embora alguns ninhegos tenham sido predados ou 
mortos, foi possível acompanhar dois ninhos até a saída dos filhotes, que ocorreu ao redor 
dos 10 dias de vida. Na última medição, antes da saída do ninho, os filhotes apresentavam em 
média 85,9 mm de comprimento total, 53mm de asa e 24g. Com os resultados obtidos, 
concluímos que a reprodução do Chrysomus ruficapillus é bastante rápida, estando finalizada em 
torno de 25 dias após a postura dos ovos; o que é essencial, uma vez que esta nidifica na fase 
da floração do arroz, aproximadamente 30-40 dias antes da colheita. 
 
Palavras-chave: reprodução; Chrysomus ruficapillus; pterilose 
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PAINEL BR21 
 
ECOLOGIA DA REPRODUÇÃO DA GAIVOTA Larus dominicanus (AVES – LARIDAE) 
NA ILHA DESERTA – RESERVA BIOLÓGICA MARINHA DO ARVOREDO, SANTA 
CATARINA – BRASIL/BREEDING BIOLOGY OF SOUTHERN BLACK-BACKED 
GULL Larus dominicanus IN DESERTA ISLAND - RESERVA BIOLÓGICA MARINHA 
DO ARVOREDO, SANTA CATARINA – BRASIL 
 
Lia Jacobsen Prellvitz1; Raissa Iris de Carvalho; e Carolus Maria Vooren 
1 lprellvitz@yahoo.com.br 
 
A Ilha Deserta é um importante ponto de nidificação de Larus dominicanus, ave marinha 
popularmente conhecida como gaivota ou gaivotão. Esta é uma das aves mais comuns do 
litoral brasileiro e, embora suas colônias reprodutivas ocorram do litoral do Espírito Santo ao 
de Santa Catarina, pouco se sabe sobre a reprodução da espécie no Brasil. Assim, o objetivo 
deste trabalho é contribuir para a ampliação dos conhecimentos a respeito da ecologia da 
reprodução de Larus dominicanus. Para isto, foram realizadas cinco saídas de campo à ilha 
Deserta entre março e novembro de 2006. Durante as saídas, foram estudados aspectos 
relativos à descrição do habitat utilizado para a nidificação, foi estimado o número de casais 
em nidificação, estabelecido o cronograma do processo reprodutivo e determinado o sucesso 
reprodutivo da colônia. As aves nidificaram preferencialmente associadas às rochas devido às 
características particulares da vegetação da ilha Deserta. Pelo menos 421 casais utilizaram a 
ilha para reprodução no ano de 2006. A espécie começou a ocupação da ilha no mês de abril e 
o primeiro ovo foi colocado em junho. A fase de postura teve longa duração e apresentou um 
marcado pico de posturas nos meses de agosto e setembro. Os parâmetros reprodutivos das 
posturas realizadas durante o período de pico e das posturas realizadas depois deste período, 
respectivamente, foram: sucesso de eclosão: 74,71% e 42,22%; número de ovos por ninho: 
2,02 e 1,73; comprimento médio dos ovos: 71,6 mm e 70,2 mm; largura média dos ovos: 49,4 
mm e 48,4 mm; sucesso de criação: 56,47% (até os 49 dias) e 46,43% (até os 35 dias). A maior 
mortalidade de filhotes ocorreu nas primeiras semanas de vida e atingiu de forma diferente 
filhotes criados sozinhos e em ninhos com um, dois ou três irmãos. Em média, o período de 
criação dos filhotes até o primeiro vôo foi de 6,8 semanas. O processo reprodutivo na ilha 
Deserta deve ter se encerrado em fevereiro de 2007. 
 
Ecologia da reprodução, Aves marinhas, Sucesso reprodutivo. 
Órgãos financiadores: HSBC e WBBA 
 
PAINEL BR22 
 
BIOLOGIA REPRODUTIVA DO PAPAGAIO-VERDADEIRO (Amazona aestiva), NO 
PANTANAL SUL-MATO-GROSSENSE, BRASIL: 10 ANOS DE ESTUDO / 
REPRODUCTIVE BIOLOGY OF THE BLUE-FRONTED AMAZON (Amazona aestiva), 
IN THE PANTANAL OF MATO GROSSO DO SUL, BRAZIL: 10 YEARS OF STUDY. 
 
Gláucia Helena Fernandes Seixas 
Doutoranda em Ecologia e Conservação/ Universidade Federal de Mato Grosso do Sul/ 
Fundação Neotrópica do Brasil  
 
Rua Cândida Lima de Barros, 468 – B. Tiradentes - Campo Grande, MS 79.041-390, Brasil 
(projetopapagaio@hotmail.com) 
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O papagaio-verdadeiro destaca-se entre as 27 espécies do gênero Amazona que ocorrem no 
Centro e América do Sul, por ser uma espécie com distribuição relativamente ampla (noroeste 
do Brasil, leste da Bolívia, norte da Argentina e sul do Paraguai), mas com poucas informações 
sobre suas características reprodutivas. A grande pressão de apanha de indivíduos desta 
espécie em Mato Grosso do Sul, justifica a definição de programas de conservação e realça a 
necessidade de conhecimento a respeito de sua biologia e em especial, de sua biologia 
reprodutiva. Este estudo objetivou caracterizar os ninhos e ambientes de nidificação do 
papagaio-verdadeiro e estimar o tamanho e sobrevivência das ninhadas em na porção sul do 
Pantanal Mato-Grossense (Município de Miranda, MS), no período de 1997 a 2006. Os ninhos 
foram encontrados somente entre agosto e dezembro de cada ano. Monitorei 261 ninhos 
encontrados em diferentes espécies de árvores, com dimensões variáveis, distribuídos por 
todas as principais fitofisionomias na área de estudo: mata seca (cerradão e floresta estacional 
semidecidual), campo inundável com capões de mata, mata ciliar e áreas de uso agropecuário. 
Cerca de 72% dos ninhos estavam em áreas abertas (i.e. áreas de pastagem com árvores 
isoladas, campo de vazante e cerrado aberto) e 28% em áreas de vegetação fechada (i.e. mata 
semi-decídua ou cerradão). Nestes ninhos foram postos 526 ovos, nasceram 251 filhotes, dos 
quais 178 sobreviveram até deixarem o ninho. O tamanho da postura não variou 
significativamente nos dez anos de estudo, mas o sucesso dos ninhos e a taxa de sobrevivência 
dos ovos e filhotes variaram entre anos. A predação e a não eclosão de ovos foram os maiores 
responsáveis por esta diferença, porém as causas que levaram a estas diferenças podem ter 
sido influenciadas por ações antrópicas como desmatamentos e queimadas.  
 
Palavras-chave: Papagaio-verdadeiro, sucesso reprodutivo e Pantanal sul-mato-grossense.  
Órgãos financiadores: Fundação Neotrópica do Brasil, Fundação O Boticário de Proteção à 
Natureza, Conservação Internacional – Pantanal, Pós-graduação em Ecologia e 
Conservação/UFMS, Instituto Arara-azul, Parque das Aves-Foz Tropicana, Refúgio 
Ecológico Caiman, Faz. Novo Horizonte, Refúgio da Ilha Ecologia e Faz. San Francisco.  
 
PAINEL BR23 
 
DADOS SOBRE UM NINHO DE Stephanoxis lalandi lalandi (AVES, TROCHILIDAE) NA 
SERRA DA MANTIQUEIRA/ DATA ABOUT A Stephanoxis lalandi lalandi (AVES, 
TROCHILIDAE) NEST IN SERRA DA MANTIQUEIRA 
 
André C. De Luca1,3, Bruno Carlos Rennó Ribeiro Soares2 e Tatiana Pongiluppi3 
1SAVE Brasil - andre.deluca@savebrasil.org.br;  2Universidade Barra Mansa (UBM, campus 
Barra Mansa) - brunoornitologia@gmail.com. 3CEO - Centro de Estudos Ornitológicos - 
tati_pong@yahoo.com.br 
 
O beija-flor-de-topete (Stephanoxis lalandi) é conhecido no Brasil por duas subespécies: S. l. 
lalandi (Vieillot) e S. l. loddigesii (Gould). O primeiro, endêmico ao país, distribui-se pelo 
Espírito Santo, sul de Minas Gerais, Rio de Janeiro e nordeste de São Paulo; o segundo é 
encontrado do sul de São Paulo até o leste paraguaio e nordeste da Argentina. Em 29 de 
dezembro de 2006 encontrou-se um ninho de S. l. lalandi no Parque Nacional do Itatiaia, no 
município de Itamonte, próximo à divisa com o Rio de Janeiro, a cerca de 2400 metros de 
altitude. Constantes vocalizações eram emitidas por um casal que estava a cerca de dois 
metros do ninho, este muito bem camuflado entre as folhagens de uma densa moita de 
bambus (Chusquea pinifolia). Foi construído em uma forquilha ao meio da ramaria, a 59 cm de 
altura do solo. Notou-se a presença de musgos, paina, pedaços de folhas secas, crina vegetal, 



 

 117

teia de aranha e liquens em sua composição. De acordo com a padronização de Simon & 
Pacheco (2005), o ninho pode ser classificado como do tipo “cesto baixo/forquilha”. Possuía 
51,3 mm de diâmetro externo máximo (mínimo de 47 mm), 34 mm de altura máxima (mínima 
de 20,8 mm), câmara oológica com 27 mm de altura e 31 mm de diâmetro máximo (mínimo 
de 27,4 mm). Os dois ovos encontrados mediram 12,8 x 8 mm, sendo completamente 
brancos, elípticos e ligeiramente compressos em suas extremidades. A fêmea retornava ao 
ninho apenas quando nos afastávamos, enquanto o macho passava a se posicionar em pontos 
mais altos, ambos praticamente cessando as emissões sonoras. Os dados encontrados 
assemelham-se àqueles existentes em literatura e vêm a contribuir com o escasso rol de 
informações a respeito de sua biologia reprodutiva. 
 
Palavras-chave: beija-flor-de-topete, nidificação, dimensões  
 
PAINEL BR24 
 
DADOS SOBRE O CRESCIMENTO DE UM NINHEGO DE Cypseloides senex (AVES, 
APODIDAE), EM RIBEIRÃO GRANDE, ESTADO DE SÃO PAULO / DATA ON 
THE GROWTH OF A Cypseloides senex (AVES, APODIDAE) NESTLING, IN RIBEIRÃO 
GRANDE, SÃO PAULO STATE 
 
Andre Cordeiro De Luca1,2, Tatiana Pongiluppi2, Giulyana Althmann Benedicto3 e Carlos 
Otávio Araujo Gussoni2,4 
1 SAVE Brasil - andre.deluca@savebrasil.org.br; 2 CEO - Centro de Estudos Ornitológicos - 
tati_pong@yahoo.com.br; 3 MZUSP - Museu de Zoologia da USP - 
giulyanasp@yahoo.com.br; 4 UNESP - Universidade Estadual Paulista, campus de Rio Claro - 
cogussoni@yahoo.com.br. 
 
O andorinhão-velho-da-cascata (Cypseloides senex), pertencente à família Apodidae, ocorre nas 
áreas centro e sul do Brasil, estendendo-se até São Paulo, leste do Paraguai, norte da 
Argentina e nordeste da Bolívia. Freqüentemente é observado em grandes bandos ao redor de 
cachoeiras. Seu ninho é construído em paredões rochosos de quedas d’água, sendo sua 
postura de 1 a 2 ovos. Em 28/01/2006, durante visita ao Parque Estadual Intervales (Ribeirão 
Grande, SP) foi encontrado um ninho da espécie, contendo um único ovo. Localizava-se em 
uma cavidade a cerca de 90 cm acima da superfície da água e a três metros de distância do 
fluxo da cascata. O local foi visitado uma vez por semana para pesagem do filhote e, da 
mesma forma, permaneceu-se na área entre 05 e 19 horas para verificar a presença dos adultos 
e a freqüencia de alimentação do ninhego. As pesagens, sete ao total, foram executadas com o 
uso de balança de precisão. Seu nascimento deu-se entre 29/01 e 04/02, sendo que não foi 
mais visto a partir do dia 30/03, totalizando um mínimo de 53 e máximo de 61 dias de 
permanência no ninho. Os adultos não foram observados perto do ninho após o filhote ter 
adquirido sua plumagem natal. Entre 08/02 e 25/03, datas da primeira e última pesagens, a 
ave aumentou 33.6 g. Na sexta semana, o filhote passou por uma redução de 8,5% em sua 
massa corporal, que pode ter sido causada devido a ocorrência de chuvas intensas durante 
toda a semana anterior. O filhote recuperou peso entre a sexta e sétima semanas, período 
coincidente com a redução das chuvas. Assim, a perda de massa corpórea aparentemente pode 
ter sido causada pela diminuição na oferta de alimentos, algo provavelmente decorrente da 
constância e intensificação da pluviosidade, prejudicando a captura de insetos pelos pais e a 
conseqüente alimentação do ninhego. 
 
Palavras-chave: reprodução, perda de peso, andorinhão  
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PAINEL BR25 
 
BIOLOGIA REPRODUTIVA DE TUCANO-TOCO (Ramphastos toco), EM AMBIENTE 
URBANO / BREEDING BIOLOGY OF TOCO TUCAN (Ramphastos toco), IN URBAN 
ENVIRONMENT. 
 
Gustav Specht1, Daniela Barros2, Guilherme Moreira Dutra2 e Max Lino Machado 2 
1Mestrando do Programa de pós-graduação em Zoologia de Vertebrados de Ambientes 
Impactados da PUC Minas. Avenida Dom José Gaspar, 500, Coração Eucarístico, Belo 
Horizonte, Minas Gerais, Brasil, CEP 30535-901. E-mail: biogustav@gmail.com. 
2 Acadêmico do curso de Ciências Biológicas da PUC Minas. Avenida Dom José Gaspar, 500, 
Coração Eucarístico, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, CEP 30535-901. 
 
Ramphastos toco, conhecido como tucano-toco, tem ampla distribuição no Brasil. Em Minas 
Gerais é visto em pequenos fragmentos de mata em área urbana. Pouco se conhece sobre sua 
biologia. O objetivo deste estudo é caracterizar sua biologia reprodutiva na cidade de Belo 
Horizonte. Em outubro de 2006 encontrou-se um ninho da espécie em uma cavidade no 
extrato médio de um Guapuruvú (Schizolobium parahyba, Fabaceae), (19°53'15.44"S, 
43°58'38.52"W), situado há 11 m de uma avenida por onde passavam em média 546 veículos e 
85 pessoas por hora. O ninho estava a 9,83 m de altura e media 56 cm de profundidade, 36 
cm de diâmetro com entrada de 34 cm de altura e 09 cm de largura. Observações foram feitas 
através de binóculo e foi usado material de escalada para acessar o ninho. Foram observados 
os comportamentos do casal (60 h) e dados biométricos dos filhotes foram coletados 
semanalmente. Na primeira checagem do ninho havia 03 ovos brancos e na semana seguinte 
havia 03 filhotes, nus, cegos, de bico curto e amarelo e possuíam um calo tarso-metatarsiano. 
Mediam 16.0, 16.5, 17.3 cm de comprimento e pesavam 110, 129, 117 g respectivamente. 
Com 12 dias de vida iniciou-se o crescimento das penas e os olhos se abriram. Os filhotes 
foram marcados com anilha colorida para individualização e posteriormente com anilha do 
CEMAVE tamanho S. Coletou-se sangue para sexagem e os resultados foram 03 machos. O 
casal transportava frutos, ovos, insetos, aves e répteis para os filhotes. Realizavam em média 
22 visitas/dia ao ninho e levando em média 14 itens alimentares/dia aos filhotes. Com 
aproximadamente 40 dias os filhotes deixaram o ninho na manhã do dia 26 de novembro de 
2006, medindo 45.1, 45.9 e 46.2 cm e pesando 543, 560 e 584 g respectivamente. Ao saírem 
do ninho, pousaram na movimentada avenida, então foram capturados e soltos em uma mata 
próxima. Este estudo é importante para o conhecimento de sua biologia e para verificar a sua 
adaptação ao ambiente urbano. 
 
Palavras-chave: Ramphastos toco, tucano, biologia reprodutiva. 
 
PAINEL BR26 
 
REPRODUÇÃO DE AVES DO CERRADO BRASILEIRO: EFEITO DE VARIÁVEIS 
CLIMÁTICAS/ BRAZILIAN CERRADO BIRDS: EFFECT OF CLIMATE VARIABLES  
 
Carla Suertegaray Fontana1 e Miguel Ângelo Marini2 
 
1Museu de Ciências e Tecnologia. PUCRS. Av. Ipiranga 6681. 90620-170. Porto Alegre, RS. 
carla@pucrs.br. 
2Departamento de Zoologia, Universidade de Brasília. Brasília, DF. marini@unb.br 
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A influência das variações interanuais ou geográficas do clima sobre o sucesso reprodutivo 
tem ganhado maior atenção na atualidade tendo em vista as recentes mudanças climáticas 
globais. O conhecimento das direções dessas mudanças nas populações tem implicações 
diretas na conservação das espécies. Compilaram-se informações sobre a reprodução de nove 
Passeriformes, obtidas entre 2002 e 2006, na Estação Ecológica de Águas Emendadas, 
Distrito Federal (15º29´ 12´´ S; 47º31´ 36´´ W). As variáveis reprodutivas (eg. data de início da 
postura; número de ovos, ninhegos e juvenis/ninho e fração de ninhos com sucesso) foram 
relacionadas às variáveis ambientais (e.g. precipitação, temperatura média, umidade relativa 
média, média de velocidade do vento, evaporação e brilho solar). As variações climáticas 
sazonais e anuais não puderam ser relacionadas ao baixo sucesso reprodutivo (Mayfield) e à 
baixa taxa de produtividade anual encontrada. Em 2005 a temporada de reprodução foi mais 
longa (110 dias) comparativamente aos outros anos (90-100 dias) e houve uma interrupção da 
postura em 11-20/9, não observada nos demais anos. O início da temporada de reprodução 
coincide com o período subseqüente às primeiras chuvas. Precipitação, temperatura média, 
evaporação e brilho solar são as variáveis relacionadas ao início da reprodução no grupo de 
espécies estudadas (P<0,005; n=904 ninhos). Entretanto, para algumas espécies 
individualmente, como Neothraupis fasciata, Mimus saturninus e Emberizoides herbicola, as variáveis 
ambientais analisadas não aparentam ter qualquer significância. Modificações climáticas que 
alterem a sazonalidade característica do Cerrado, em longo prazo, poderão ser uma séria 
ameaça à reprodução de espécies. As implicações das direções dessas mudanças para 
conservação irão depender das espécies envolvidas e dos efeitos das interações nas 
comunidades. 
 
Palavras-chave: temperatura, data de postura, Passeriformes de Cerrado 
Apoio:  CNPq  
 
PAINEL BR27 
 
ASPECTOS DA BIOLOGIA REPRODUTIVA DE Saltator atricollis, CARDINALIDAE, 
NO CERRADO, DISTRITO FEDERAL / ASPECTS OF REPRODUCTIVE BIOLOGY 
OF Saltator atricollis IN THE CERRADO OF CENTRAL BRAZIL. 
 
Sandro Barata Berg¹ e Miguel Ângelo Marini2 
1Graduação em Ciências Biológicas, Universidade de Brasília, DF. baratabio@uol.com.br 
2Departamento de Zoologia, Universidade de Brasília, Brasília, DF. marini@unb.br 
 
O bico-de-pimenta Saltator atricollis (Cardinalidae) é uma ave endêmica do Cerrado, cujos 
estudos sobre a biologia reprodutiva são praticamente ausentes na literatura. O objetivo deste 
trabalho foi identificar os períodos de incubação e de permanência dos filhotes de S. atricollis 
no ninho, descrever características dos ninhos, ovos e ninhegos e do local utilizado para 
nidificação. Seis ninhos foram encontrados de setembro a novembro de 2006, em áreas 
abertas de cerrado na Estação Ecológica de Águas Emendadas (ESECAE-DF). Cinco deles 
estavam em áreas alteradas. Foram construídos em moitas de gramíneas, apoiados 
lateralmente no caule de um arbusto, a uma altura média de 46 cm (±20,3). Apresentaram 
forma de tigela profunda, espessa e ovalada. Na construção foram utilizadas gramíneas e 
folhas secas. O arcabouço era formado por fibras vegetais mais finas e/ou raques de 
leguminosas. Ninhos encontrados no estágio inicial de incubação foram medidos (n = 4). As 
médias encontradas foram: diâmetro interno = 9,8cm (±0,3); diâmetro externo = 15,7 cm 
(±2,3); altura = 12,1 cm (±1,2); profundidade = 6,8 cm (±0,75). Os ovos apresentaram em 
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média 3,6 g de peso, 26,8 mm comprimento e 19,4 mm de largura (n = 8). Formato ovóide, 
cor esbranquiçada com pouco brilho e manchas marrom-avermelhadas, mais concentradas no 
pólo rombo. Ao nascer, os ninhegos apresentavam os olhos fechados e corpo coberto por 
poucas penugens na cabeça e na linha da coluna, comissuras esbranquiçadas e interior do bico 
rosado. O período de incubação foi de 14 dias (n = 2) e a permanência dos ninhegos no ninho 
foi de 14,3 ±0,4 (n = 3). O período reprodutivo total da espécie foi estimado em quatro 
meses, com início na segunda quinzena de agosto, e final em meados de dezembro. Ninho em 
forma de tigela e ovos com manchas são comuns para Cardinalidae, porém, também existe 
grande semelhança entre o estilo dos ninhos e ovos de S. atricollis e os de alguns emberezídeos 
campestres como Emberizoides herbicola e Embernagra.  
 
Palavras-chave: Saltator atricollis, ovos, ninho. 
Fontes financiadoras: Bolsa CNPq para SBB e para MÂM 
 
PAINEL BR28 
 
CUIDADO PARENTAL DE Cacicus cela (PASSERIFORMES: ICTERIDAE) NA ÁREA 
DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO RIO CURIAÚ, AMAPÁ, BRASIL / PARENTAL 
CARE OF Cacicus cela (PASSERIFORMES: ICTERIDAE) IN THE CURIAU 
PROTECTION AREA, AMAPA. 
 
Eliane Furtado Silva; Rafael Homobono Naiff; Carlos Eduardo Costa Campos & Andréa 
Soares Araújo. 
Universidade Federal do Amapá, Departamento de Ciências Biológicas, Laboratório de 
Zoologia; Rodovia JK, Km 02, Zerão, CEP: 68.902-280. E-mail: eliornit@gmail.com 
 
Cacicus cela é uma espécie da família Icteridae exclusivamente Neotropical que ocorre do 
Panamá ao Norte do continente, sendo observado em floresta úmida, floresta secundária 
incluindo floresta decídua, mata de galeria, mata de várzea, campos abertos do cerrado e 
caatinga. Com o objetivo de descrever o comportamento reprodutivo e cuidado parental de C. 
cela na Área de Proteção Ambiental do rio Curiaú, subsidiando estratégias de conservação e 
manejo desta espécie, foram realizadas observações com o uso de binóculos 8X40 e 7X35 e 
luneta com tripé das colônias reprodutivamente ativas. Os métodos utilizados para o registro 
das colônias foram feitos através de pontos fixos (através de contatos visuais e/ou auditivos) e 
método de espreita (sentar e esperar). As atividades de monitoramento das colônias de C. cela 
iniciaram em agosto de 2006, sendo registradas duas colônias ativas e três inativas. As três 
colônias inativas apresentaram atividade reprodutiva a partir do mês de outubro de 2006, nas 
quais foram observados ninhegos. A razão sexual média encontrada para C.cela nas colônias 
foi de 1 macho para 6 fêmeas. O número de ninhos em cada colônia variou de 51 a 115 no 
final do período de nidificação. Durante os períodos de nidificação foi registrada a presença 
Legatus leucophaius (Tyrannidae), espécie que utiliza os ninhos de C. cela com finalidade de 
abrigo. Nas colônias foram observados cantos reproduzidos “imitados” por C. cela das 
seguintes famílias: Psittacidae, Falconidae, Ramphastidae e Cuculidae. Os ninhos 
apresentaram variação quanto ao tamanho, e, além da utilização de fios das folhas de 
palmeiras registrou-se a construção de ninhos com cipó. Em todas as colônias observadas as 
atividades de incubação, construção dos ninhos e alimentação dos ninhegos são realizadas 
apenas por fêmeas, sendo mais intensas durante a manhã.  
 
Palavras-chave: Área de Proteção Ambiental, Cacicus cela, Cuidado parental. 
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PAINEL BR29 
 
UM CASO DE HIBRIDIZAÇÃO NATURAL ENTRE Amazona aestiva (LINNAEUS, 1766) 
E Amazona amazonica (LINNAEUS, 1758) NA CIDADE DE SÃO PAULO, SP / A 
NATURAL CASE OF HIBRIDIZATION BETWEEN Amazona aestiva (LINNAEUS, 1766) 
AND Amazona amazonica (LINNAEUS, 1758) IN THE CITY OF SÃO PAULO, SP 
 
Tatiana Pongiluppi1 e Fabio Schunck2 

1 CEO - Centro de Estudos Ornitológicos. Email: tati_pong@yahoo.com.br, 2 Laboratório de 
Ornitologia, Dep. de Zoologia, IB, USP, São Paulo-SP.  
 
O papagaio-verdadeiro Amazona aestiva possui uma ampla distribuição pelo Brasil, ocorrendo 
também no Paraguai, norte da Argentina e Bolívia. A curica Amazona amazonica ocorre da 
Colômbia, Venezuela e Guianas até o Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, sendo comum na 
Amazônia. O papagaio-verdadeiro foi registrado pela primeira vez na cidade de São Paulo em 
1993 e possui atualmente uma população significativa, com registros de reprodução na cidade. 
A curica tem sido observada desde 2006, mas os registros são de apenas indivíduos isolados, à 
exceção de um exemplar pareado com A. aestiva. A população de A. aestiva da cidade de São 
Paulo é resultado de escapes de cativeiro ou de solturas intencionais e a cada ano novos 
grupos são registrados em diferentes pontos da cidade. Em dezembro de 2004 foi observado 
um casal de A. aestiva, com três filhotes, em um tronco morto localizado no quintal de uma 
casa próxima ao reservatório Guarapiranga (23o 41’S/46o 42’W), zona sul da cidade. No dia 28 
de setembro de 2006 encontramos um outro oco na mesma região sendo utilizado por A. 
aestiva e A. amazonica, sem indícios de evento reprodutivo. No dia 17 de outubro, registramos a 
vocalização de filhotes sendo alimentados e em 13 de novembro foram visualizados dois 
filhotes bem desenvolvidos que continuamente subiam até a entrada do ninho, sendo 
fotografados e filmados. Uma semana depois os mesmos não foram mais registrados, embora 
o par misto estivesse por perto, mas não freqüentava o ninho, sugerindo a predação dos 
filhotes. Os filhotes apresentavam características morfológicas mais próximas de A. amazonica, 
com a região facial amarela, loro azul e bico claro. A hibridização entre papagaios ainda é 
pouco registrada na natureza, apesar de ocorrer com certa freqüência em cativeiro. 
 
Palavras-chave: Amazona aestiva, Amazona amazonica e cidade de São Paulo. 
 
PAINEL BR30 
 
AVALIAÇÃO DA ESTAÇÃO REPRODUTIVA DE Nyctanassa violacea EM UMA ÁREA 
DE MANGUEZAL NO ESTADO DO PARANÁ / AVALIATION OF THE 
BREEDING SEASON OF Nyctanassa violacea IN A MANGROOVE AREA AT PARANA 
STATE 
 
Juliana Rechetelo1, Emygdio L. A. Monteiro Filho2 e Ricardo Krul3 
1Pós-Graduação em Ecossistemas Costeiros – CEM/UFPR; Instituto de Pesquisa Cananéia 
(IPeC) – rechetelo@uol.com.br    
2Departamento de Zoologia – UFPR; Instituto de Pesquisa Cananéia (IPeC) – 
kmonteiro@uol.com.br  
3Centro de Estudos do Mar – UFPR – rkrul@ufpr.br  
 
O socó-do-mangue (Nyctanassa violacea) nidifica em ambientes alagados como brejais, ilhas de 
mata, campos inundáveis e manguezais. Atualmente, informações mais refinadas relacionadas 
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à biologia reprodutiva da espécie na costa brasileira ainda são escassas. Diante disso este 
estudo teve como objetivo determinar o tamanho da população reprodutiva do socó-do-
mangue, bem como monitorar a atividade reprodutiva da espécie no Parque Natural 
Municipal do Manguezal do Rio Perequê, Pontal do Sul/PR. Foram realizadas 15 amostragens 
durante o período de outubro de 2005 a maio de 2006, com periodicidade quinzenal, 
percorrendo-se toda a área do parque. Ao longo do estudo os ovos foram mensurados e 
pesados, os ninhos foram contados, georeferenciados e monitorados a fim de se obter 
informações referentes ao sucesso reprodutivo da espécie. Ao longo do estudo foram 
detectados 30 ninhos, dos quais 19 se mostraram ativos, ou seja, se detectou postura. No que 
tange a ocupação da área para a reprodução, observou-se preferência por locais específicos, 
gerando uma distribuição agregada. Em relação a medidas dos ovos obteve-se a média de 
50,04mm ± 8,98mm para o comprimento; 36,38mm ± 6,51mm para a largura e média de 
36,1g ± 7,12g para o peso. Extrapolando os dados referentes ao número de ninhos ativos 
registrados na área estudada, projeta-se uma população reprodutiva de 38 aves, que se 
reproduzem no período de outubro a março, com maior atividade registrada nos meses de 
outubro e novembro. O número de ovos variou de um a quatro por ninho, sendo mais 
comum a ocorrência de três ovos. A taxa de eclosão foi de 64,1%, sendo que 80% dos filhotes 
chegaram à idade de 20 dias. A maior taxa de desaparecimento ocorreu durante o período de 
incubação. A população de N. violacea parece tolerar, até certo ponto, ações antrópicas 
presentes na área, tanto que nidifica e pernoita no local, o que ressalta a importância deste 
parque para a manutenção da população local desta ave.  
 
Palavras-chave: Nyctanassa violacea, sucesso reprodutivo, nidificação; 
 
PAINEL BR31 
 
REPRODUÇÃO DE Nyctibius aethereus (Wied, 1820) (Caprimulgiformes) NA REGIÃO 
SERRANA DE SANTA TERESA, ESPÍRITO SANTO/REPRODUCTION OF Nyctibius 
aethereus (Wied, 1820) (Caprimulgiformes) IN THE MOUNTAINOUS REGION OF 
SANTA TERESA, ESPÍRITO SANTO 
 
José Eduardo Simon 1, 2, Piero Angeli Ruschi 1 e Saulo Ramos Lima 1 
 1 Museu de Biologia Prof. Mello Leitão, Santa Teresa, ES. 29.650-000. 
 2 Laboratório de Zoologia dos Vertebrados. FAESA, Vitória, ES. simon@ebr.com.br 
 
Muitas aves noturnas neotropicais permanecem com sua biologia reprodutiva desconhecida, 
especialmente os caprimulgiformes de hábitos florestais. Em Nyctibius, os estudos mais 
completos restringem-se a N. grandis e N. griseus, inexistindo dados consistentes para as outras 
cinco espécies do gênero. Esse trabalho relata a reprodução de Nyctibius aethereus, a partir do 
monitoramento (160 h) de um ninho na Estação Biológica de Santa Lúcia, entre os dias 
4/11/2006 e 10/03/2007. O ninho, com um único ovo branco de manchas marrons, 
consistia em uma depressão natural (standard simple/unlined), de 6,0 x 2,5 cm 
(diâmetro/profundidade), formado pela quebra da ramificação de um galho de embaúba 
(Cecropia sp.). Macho e fêmea participaram da incubação, caracterizada pela permanência de 
um deles no ninho durante o dia todo. À noite, era interrompida por breves momentos, 
durante o forrageio dos adultos, não se ausentando além de meia hora, mesmo no final da 
incubação. O filhote, eclodido em 25/11/2006, permaneceu no ninho por 42 dias. Sua 
plumagem natal branca com tons acastanhados no dorso conferia-lhe pouca camuflagem 
quando solitário. À medida que crescia, adquiria coloração e postura como as dos adultos. Os 
adultos revezavam na proteção e alimentação do filhote, não o deixando sozinho mais do que 
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uma hora por dia durante a primeira semana. Já na última semana, os adultos praticamente 
não permaneciam ao seu lado. Por apenas duas noites nós ouvimos a espécie emitir seu canto 
nas proximidades do ninho. O jovem, mesmo após 40 dias do abandono do ninho, 
permaneceu em suas proximidades, emitindo chamados em resposta à vocalização dos 
adultos. Esse estudo aperfeiçoa substancialmente o conhecimento reprodutivo de N. aethereus, 
pois o registro existente para o Paraguai limita-se apenas à descrição do ovo. De maneira 
geral, esses resultados coincidem com os de suas espécies congêneres, evidenciando pouca 
variação comportamental na biologia reprodutiva de Nyctibius. 
 
Palavras-chave: Nyctibius aethereus, reprodução, Mata Atlântica. 
 
PAINEL BR32 
 
ASPECTOS DA BIOLOGIA REPRODUTIVA DE Haematopus palliatus 
(CHARADRIIFORMES: HAEMATOPODIDAE) EM UMA ÁREA COSTEIRA DO SUL 
DO RIO GRANDE DO SUL, BRASIL / ASPECTS OF REPRODUCTIVE BIOLOGY 
Haematopus palliatus (CHARADRIIFORMES: HAEMATOPODIDAE) IN A COASTAL 
AREA AT THE SOUTH OF RIO GRANDE DO SUL, BRAZIL. 
 
Paula Lima Canabarro1 e Carmem Elisa Fedrizzi2 

 1Graduação em Oceanologia, Fundação Universidade Federal do Rio Grande, 
paula.oceanofurg@bol.com.br 
 2 Pós-graduação em Oceanografia Biológica, Fundação Universidade Federal do Rio Grande. 
 
Haematopus palliatus ocorre da América do Norte ao sul da América do Sul, inclusive na costa 
brasileira, onde nidifica. Neste trabalho apresentam-se dados sobre a biologia reprodutiva 
dessa espécie em uma área de dunas da praia do Hermenegildo, RS. Entre dez/2006 e 
fev/2007 foram realizadas buscas semanais para descrição de ninhos, ovos e filhotes, além de 
observações comportamentais. Nas dunas frontais, geralmente próximos à vegetação, foram 
encontrados 11 ninhos do tipo simples/desnudo, a uma distância média de 66,5 m do arroio 
mais próximo. Os ninhos continham de dois a três ovos (n=24), que apresentaram, em média, 
54,5 mm de comprimento, 38,1 mm de largura e volume de 40,07 cm3. Os primeiros ovos 
foram encontrados em 03/XII/06 e os filhotes em 15/XII/06 e 21/XII/06. Os filhotes são 
nidífugos e têm o dorso marrom escuro com estrias claras e o ventre branco. As medidas de 
dois filhotes em sua primeira semana de vida foram: massa de 37 g e 40 g, cúlmen 15,5 e 16,1 
mm e tarso 21,6 e 26,3 mm. Durante o período reprodutivo os casais foram territorialistas. 
Durante a incubação, geralmente um dos pais permaneceu no ninho enquanto o outro se 
alimentava na praia ou vigiava de uma duna próxima e, sob ameaça, vocalizava para o 
companheiro e ambos voavam. Durante a criação, os pais foram agressivos aos intrusos e 
vocalizaram para os filhotes se ocultarem na vegetação. No final de fevereiro os casais 
voltaram a reunir-se em bandos, indicando o fim da estação reprodutiva. Nesse período não 
foi notado nenhum juvenil, o que sugere que não houve sucesso reprodutivo no verão 
2006/2007. Isso pode estar relacionado à: predação, sugerida pela presença de Milvago 
chimango, bandos de Larus dominicanus e cães; circulação de pessoas, tráfego de veículos e gado 
bovino alimentando-se da vegetação e fenômenos meteorológicos. 
 
Palavras-chave: reprodução, ninhos, cuidado parental. 
Órgãos financiadores: CNPq e CAPES. 
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PAINEL BR33 
 
PRIMEIRO REGISTRO DE REPRODUÇÃO DO TABUIAIÁ (Ciconia maguari) NO 
PANTANAL DE MATO GROSSO – BRASIL / FIRST RECCORD OF MAGUARI 
STORK (Ciconia maguari) BREEDING IN THE PANTANAL OF MATO GROSSO STATE 
- BRAZIL 
 
Fabiano Ficagna de Oliveira 
Rua José Eulálio Filho, 459 –Cep: 78195-000– Chapada dos Guimarães – MT. 
fabianoufmt@yahoo.com.br 
 
Entre as três espécies de Ciconiidae do continente americano, Ciconia maguari é a de menor 
distribuição e é menos conhecida que as outras. O Tabuiaiá, como é conhecida esta espécie na 
região, nunca foi encontrado reproduzindo no Pantanal em sua porção no estado de Mato 
Grosso, sendo considerado apenas como visitante, advindo provavelmente do sul do 
continente, apesar da aparente abundância de habitats. Registros fotográficos da reprodução 
foram feitos durante 5 excursões, entre maio e dezembro, nos anos de 2005 e 2006. A espécie 
se reproduziu na região de Campo Jofre caracterizado por vastos campos inundáveis, próximo 
ao Km 125 da Estrada Parque Transpantaneira, município de Poconé, extremo sul do estado 
de Mato Grosso. Os ninhos foram confeccionados em árvores, como os da população da 
Venezuela, na época seca como fazem na Argentina e Rio Grande do Sul, e tiveram sucesso 
limitado em ambos os anos com um filhote apenas.  Estes são os primeiros registros acerca da 
reprodução de Ciconia maguari no Mato Grosso e o segundo para todo o Pantanal brasileiro. 
Pesquisas mais profundas sobre esta população de Ciconia maguari fazem-se necessárias, no 
intuito de buscar entender se essa espécie começou a nidificar recentemente na região ou se 
passou despercebida antes, e ainda, se está expandindo a sua área de reprodução e se a 
situação na região é favorável a isso, uma vez que em ambos os anos obtiveram-se apenas um 
filhote. 
 
Palavras-chave: Ciconia maguari, Biologia reprodutiva, Pantanal matogrossense. 
 
 
TEMÁTICA: COMUNIDADES 
 
PAINEL CM01 
 
COMPOSIÇÃO DA AVIFAUNA EM DUAS ÁREAS DE PLANÍCIE DE MARÉ NA 
BAÍA DA BABITONGA-SC / AVIFAUNA COMPOSITION IN TWO TIDAL FLATS 
IN BABITONGA BAY-SC. 
 
Alexandre Venson Grose1 e Marta Jussara Cremer2  
1Acadêmico do 4° ano de Ciências Biológicas bacharel em Biologia Marinha - UNIVILLE 
2Marta J. Cremer, Departamento de Ciências Biológicas – UNIVILLE - Rodovia Duque de 
Caxias, s/n, KM 8 - Bairro Iperoba – Campus São Francisco do Sul/SC. 
alebiomarinha@hotmail.com1,  marta.cremer@univille.net 2  
 
As planícies de maré proporcionam um importante local de alimentação, reprodução e 
repouso para aves costeiras e marinhas. Este trabalho teve como objetivo caracterizar a 
diversidade da avifauna em duas planícies de maré no estuário da baía da Babitonga no 
período de abril a outubro de 2006. Foram realizados censos quinzenais em cada área, sendo 
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uma delas o lado oeste do Canal do Linguado e a outra na desembocadura do rio Monte de 
Trigo. O Canal do Linguado caracteriza uma planície formada artificialmente pelo aterro do 
canal, situando-se às margens da BR 280. Desta forma, sofre grande pressão antrópica 
ocasionada pela proximidade com a rodovia. A desembocadura do rio Monte de Trigo é uma 
planície natural, localizada em área de pouco acesso às embarcações. Para as observações foi 
utilizado um binóculo Bushnell (7x35) e guia de campos especializados. Foram totalizadas 127 
horas de observação. Foram registradas, no total, 21 espécies, 19 gêneros e 12 famílias. Para o 
Canal do Linguado foram registradas 11 espécies e para o Monte de Trigo 20 espécies. Apenas 
uma (Himantopus himantopus) (Haematopodidae) ocorreu apenas no Linguado. Apesar da 
interferência humana na área, esta apresentou a maior quantidade de indivíduos, 
principalmente de espécies com comportamento mais oportunista, e uma diversidade baixa 
(H´ = 1,296). Duas foram dominantes nesta área: Egretta caerulea (Ardeidae), seguida de Larus 
dominicanus (Laridae), que juntas representaram 71,1% da comunidade. A área do Monte de 
Trigo apresentou a maior diversidade (H´ = 2,309), incluindo espécies migratórias, sendo que 
10 espécies foram de ocorrência exclusiva. Dentre as migratórias foram registradas Charadrius 
semipalmatus (Charadriidae), Numenius phaeopus, Tringa flavipes e Tringa melanoleuca (Scolopacidae), 
entre outras. Os dados destacam a importância da região para o ciclo de vida destas espécies. 
 
Palavras-chave: avifauna, planície de maré, diversidade. 
 
PAINEL CM02 
 
AVES EM AMBIENTE FRAGMENTADO DE CERRADO DO INTERIOR DO 
ESTADO DE SÃO PAULO / BIRDS IN A FRAGMENTED CERRADO LANDSCAPE 
IN INNER SÃO PAULO STATE 
 
Vagner A. Cavarzere Jr.1 e Gabriel Parmezani Moraes2 

1 biocava@yahoo.com.br 
2 g_moraes@hotmail.com 
 
A ação antrópica resultou na substituição de 80% da vegetação original do Estado de São 
Paulo, restando hoje apenas fragmentos isolados de alguns ecossistemas. Surpreendentemente, 
quase um quarto da avifauna paulista ocorre também em ambientes profundamente modificados pelo 
homem, como áreas de uso agropecuário, reflorestamentos, represamentos ou mesmo no interior de 
cidades. O objetivo deste estudo foi realizar o levantamento quantitativo das aves do campus da 
Universidade Estadual Paulista (UNESP) de Bauru, São Paulo. A localidade (22°20’ S e 49°00’ W) está 
inserida no domínio do cerrado e conta com um fragmento de 70 ha de cerradão, assim como 
ambientes bastante antropizados dentro da universidade. Optou-se pela metodologia do transecto 
linear, e foram registrados os contatos visuais e auditivos durante duas horas todos os meses durante 
15 meses. Foram registradas 112 espécies em 6631 contatos. Cerca de 45,5% são insetívoras, 21,4% 
frugívoras, 16,1% onívoras, 9,8% carnívoras, 5,4% nectarívoras e 1,8% detritívoras. Duas espécies 
observadas são endêmicas do cerrado (Antilophia galeata e Cyanocorax cristatellus). A curva cumulativa do 
número de espécies apresentou uma tendência à estabilização a partir de 56 horas. O número de 
espécies registrado pode ser considerado relativamente alto, sendo as aves florestais (15,2%) menos 
representativas do que aquelas de ambiente aberto. A minoria das espécies é residente (41%), enquanto 
o restante é vagante, ocasional ou migratório. Isso indica que o campus representa um papel importante 
como um ambiente provedor para muitas aves que encontram refúgio no local durante alguns meses 
do ano, ou que estejam de passagem, não necessariamente à procura de hábitat. As aves mais 
abundantes foram aquelas que se beneficiam com o desmatamento, e cada vez mais colonizam locais 
onde antes não existiam, como é o caso de Patagioenas picazuro, com 808 registros a cada 100 horas de 
observação, e Aratinga leucophthalma, com 1608 indivíduos/100 h. 
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Palavras-chave: Cerradão, ambientes antropizados, diversidade. 
 
PAINEL CM03 
 
AVIFAUNA DO PARQUE ESTADUAL TURÍSTICO DO ALTO RIBEIRA, SP / BIRDS OF 
HIGH RIBEIRA RIVER TOURIST STATE PARK, SP 
 
Carlos Otávio Araujo Gussoni 1,2 e Mauro Galetti 1,3 

1Laboratório de Biologia da Conservação (LaBiC), Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita 
Filho” – UNESP, Rio Claro, SP.  
2cogussoni@yahoo.com.br 
3mgaletti@rc.unesp.br 
 
O Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira (PETAR) localiza-se no sudoeste do Estado de 
São Paulo (24º31´18´´ S / 48º28´50´´ W) e apresenta área total de 35.884,28 ha, abrangendo 
parte dos municípios de Apiaí e Iporanga. A vegetação é típica de Floresta Pluvial Tropical, 
correspondendo à formação de Floresta Ombrófila Densa e Floresta Ombrófila Mista. No 
período de agosto a dezembro de 2006 foi realizado o levantamento preliminar da avifauna do 
PETAR. Foram visitados três núcleos do parque (Santana, Ouro Grosso e Caboclos) e o 
levantamento foi realizado por observação direta das aves e por escuta de vocalizações, em 
trilhas pré-existentes. Totalizou-se 29 dias de amostragem, realizadas diariamente desde 
minutos antes do amanhecer até algumas horas após o entardecer, onde realizou-se procura 
por aves noturnas. Obteve-se uma lista com 256 espécies de aves, sendo 8 consideradas como 
globalmente ameaçadas de extinção (Aburria jacutinga, Touit melanonotus, Amazona vinacea, Biatas 
nigropectus, Carpornis melanocephala, Procnias nudicollis, Sporophila frontalis e Sporophila falcirostris), 22 
consideradas como globalmente quase ameaçadas, 6 consideradas como ameaçadas de 
extinção no Brasil (Aburria jacutinga, Amazona vinacea, Touit melanonotus, Biatas nigropectus, 
Sporophila frontalis  e Sporophila falcirostris) e 19 consideradas como ameaçadas de extinção no 
estado de São Paulo. Foram detectadas 30 espécies endêmicas do Brasil e 106 endêmicas de 
Mata Atlântica. 
 
Palavras-chave: PETAR, aves, Mata Atlântica 
Órgão financiador: CNPq 
 
PAINEL CM04 
 
COMUNIDADES DE AVES EM FRAGMENTOS DE MATA ATLÂNTICA NO 
MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO, SP / BIRD COMMUNITY IN ATLANTIC FOREST 
PATCHES IN CAPÃO BONITO, STATE OF SÃO PAULO, BRAZIL 
 
Vagner de Araújo Gabriel1 e Alexsander Zamorano Antunes2 

1Pesquisador em Avifauna, Casa da Floresta Assessoria Ambiental, Piracicaba, SP. Doutorando 
em Zoologia, UNESP-Rio Claro, SP. vagner@casadafloresta.com.br 
2Pesquisador Científico, Seção de Animais Silvestres do Instituto Florestal, São Paulo, SP. Doutor 
em Zoologia pela UNESP-Rio Claro, SP alexsanderantunes@ig.com.br 
 
Em muitos fragmentos da ameaçada Mata Atlântica é possível encontrar uma diversidade 
considerável de espécies de aves. O presente trabalho avaliou quali-quantitativamente a 
comunidade de aves encontrada em fragmentos desse bioma. O trabalho foi realizado em 
cinco fragmentos de floresta secundária (A, 194 ha; B, 208 ha; C, 289 ha; D, 812 ha; E, 1078 
ha) imersos numa matriz de plantio de Eucalyptus (Fazendas Boa Esperança e Santa Inês, 
Votorantim Celulose e Papel, Capão Bonito-SP), de janeiro de 2005 a agosto de 2006, sendo 
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efetuadas entre quatro e sete campanhas por fragmento. Foi aplicado o método de pontos de 
escuta, nove a 24 pontos por fragmento, com distância de 200 m entre pontos consecutivos. 
A amostragem foi realizada durante as quatro primeiras horas da manhã, permanecendo-se 
cinco minutos por ponto. Houve meses em que um ou outro fragmento não foi amostrado, 
bem como alguns pontos, totalizando 53 (A), 60 (B), 38 (C), 108 (D) e 126 (E) pontos ao 
longo do tempo. Foram registradas 150 espécies. O fragmento E apresentou o maior número 
de espécies,126, enquanto que C apresentou o menor número de espécies, 64, o que pode 
estar relacionado ao baixo esforço amostral. Em todos os fragmentos, entre as espécies mais 
abundantes estavam Basileuterus culicivorus, B. leucoblepharus, Thamnophilus caerulescens e Chiroxiphia 
caudata com abundância entre 0,65 e 1,05, o que não surpreende por serem espécies comuns 
em matas secundárias. No entanto, também foram registradas espécies como Pyroderus scutatus 
e Procnias nudicollis, que requerem florestas mais conservadas. O índice de similariade de 
Sörenson revelou que a semelhança entre os fragmentos variou entre 62% (C x E) e 76% (B x 
C e B x E). O número de espécies por ponto não variou entre os fragmentos (Kruskal-Wallis, 
H = 29,45; gl = 27; P = 0,33), havendo em média nove espécies. Os fragmentos avaliados 
mostraram-se importantes na conservação de várias espécies de aves florestais, podendo lhes 
servir como áreas de refúgio. 
 
Palavras-chave: conservação, pontos de escuta, plantio de Eucalyptus 
Órgão financiador: Casa da Floresta Assessoria Ambiental Ltda. e Votorantim Celulose e 
Papel 
 
PAINEL CM05 
 
COMUNIDADE DE AVES EM UM MOSAICO DE Eucalyptus NO MUNICÍPIO DE RIO 
CLARO, SÃO PAULO / BIRD COMMUNITY OF A Eucalyptus WOODLOT IN RIO 
CLARO, STATE OF SÃO PAULO, BRAZIL 
 
Vagner de Araújo Gabriel1 e Marco Aurélio Pizo2 

1Doutorando em Zoologia, Universidade Estadual Paulista (UNESP) – Campus de  Rio Claro, 
SP. Pesquisador em Avifauna, Casa da Floresta Assessoria Ambiental Ltda., Piracicaba, SP. 
vagner@casadafloresta.com.br. 
2Programa de Pós-Graduação em Biologia, Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS), São Leopoldo, RS. mapizo@unisinos.br.  
 
Eucalyptus está entre as árvores mais cultivadas no mundo, alterando paisagens naturais. O 
trabalho avaliou a comunidade de aves num mosaico de talhões de Eucalyptus citriodora, E. 
microcorys e vegetação nativa. Objetivou-se verificar a similaridade da composição da avifauna 
entre os talhões e averiguar se a riqueza de aves estava relacionada à idade nos talhões de E. 
citriodora. O trabalho foi conduzido na Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade, Rio 
Claro-SP, de setembro de 2006 a fevereiro de 2007. Foram escolhidos 14 talhões de E. 
citriodora, quatro de E. microcorys e três de vegetação nativa. Os talhões possuíam diferentes 
áreas (0,92-51,09 ha) e idades (17-85 anos). O sub-bosque dos talhões de E. citriodora possuía 
emaranhados de vegetação e arbustos. O de E. microcorys era mais arbustivo e aberto. Foi 
aplicado método de pontos de escuta, um a três pontos por talhão, distância de 150 m entre 
pontos consecutivos. A amostragem foi realizada uma vez por mês durante a manhã, 
permanecendo-se 10 min por ponto. Foram registradas 99 espécies em 1627 contatos: 88 nos 
talhões de E. citriodora (variando entre 16 e 45), 57 (29-40) nos talhões de vegetação nativa e 42 
(16-29) nos de E. microcorys. Cyclarhis gujanensis e Myiodynastes maculatus foram as únicas 
registradas em todos os talhões. De uma maneira geral, os talhões avaliados apresentaram 
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índices de similaridade de Sorenson em torno de 0,5. Tolmomyias sulphurescens foi comum nos 
talhões de vegetação nativa, mas foi raro nos de Eucalyptus. O contrário foi verdade para 
Troglodytes musculus. Nos talhões de E. microcorys e de nativas, Sittasomus griseicapillus apresentou 
abundância entre 0,58 e 0,83, sendo raro nos de E. citriodora. Não houve correlação entre a 
idade do talhão de E. citriodora e o número de espécies de aves (r=-0,15, P=0,60). Logo, a 
idade do talhão não foi fator decisivo na diversidade de aves da área. Essa Floresta mostrou-se 
capaz de abrigar várias espécies de aves, a maioria generalista. 
 
Palavras-chave: mosaico, pontos de escuta, riqueza de aves 
 
PAINEL CM06 
 
DINÂMICA ESTACIONAL DAS COMUNIDADES DE AVES NO PARQUE 
ESTADUAL DO LAJEADO – TO / AVIAN COMMUNITY SEASONAL DYNAMICS 
ON LAJEADO STATE PARK - TO 
 
Elivânia dos Santos Reis1,3 e Renato Torres Pinheiro2,3 

1Graduanda em Ciências Biológicas, bolsista Iniciação Científica CNPq – Universidade 
Federal do Tocantins. elivania.reis@yahoo.com  
2Universidade Federal do Tocantins. renatopin@uft.edu.br  
3Grupo de Pesquisa em Conservação de Aves do Cerrado – UFT. 
 
O estabelecimento de um sistema de Unidades de Conservação é um dos mecanismos mais 
bem sucedidos na conservação da biodiversidade, entretanto a maioria dos Parques Nacionais 
e Estaduais carecem de informações sobre suas comunidades naturais. Neste sentido, 
estudou-se a dinâmica estacional das comunidades de aves de dois ambientes, cerrado sensu 
stricto e campo cerrado, do Parque Estadual do Lajeado, região central do Tocantins, através 
da realização de censos quinzenais, entre agosto de 2006 e janeiro de 2007.  Foram registradas 
69 espécies de aves, sendo o número de espécies no campo cerrado (n=37) inferior ao cerrado 
sensu stricto (n=50). Foram censados 735 indivíduos nas duas fitofisionomias, onde a riqueza de 
espécies variou significativamente nos meses de estudo (t=3,16, gl=5, P=0,025). Deste total 
58% ocorreram no campo cerrado e 42% nas áreas de cerrado sensu stricto, sendo a abundância 
de aves no campo cerrado significativamente mais elevada (t=4,25, gl=5, P=0,008). Entre as 
espécies migratórias mais abundantes, Tyrannus savana foi encontrada apenas nas áreas de 
campo cerrado, sua abundância variou entre 0,76 e 1,91 indivíduos/Km, sendo agosto o mês 
de maior abundância. Elaenia chiriquensis apresentou dinâmica diferenciada entre os ambientes, 
sendo mais abundante no cerrado sensu stricto, no entanto, não apresentou diferenças 
significativas na abundância entre os ambientes (t=-1.61; gl=5; p=0.169). Entre as endêmicas 
Cypsnagra hirundinacea foi significativamente mais abundante no campo cerrado que no stricto 
senso (t=6,26; gl=5; p=0.001). Entre as espécies residentes, Emberezoides herbicola e Ammodramus 
humeralis apresentaram uma dinâmica similar ao longo dos meses e uma abundância 
significativamente maior no campo cerrado, respectivamente, (t=6,57; gl=5; p=0,001) e 
(t=6,06; gl=5; p=0,002). 
 
Palavras-chave: Dinâmica estacional, Conservação, Parque Estadual do Lajeado 
Apoio: PIBIC CNPq/UFT e NATURATINS  
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PAINEL CM07 
 
VARIAÇÃO MENSAL NA ABUNDÂNCIA DA COMUNIDADE DE AVES EM 
DIFERENTES MÉDIAS DE NÍVEIS DE ÁGUA EM SALINAS DO PANTANAL / 
MONTHLY BIRD ABUNDANCE VARIABILITY IN DISTINCT WATER LEVELS 
AVERAGES OF SALT LAKES FROM PANTANAL  
 
César Cestari1 
1PG em Zoologia, Unesp, Rio Claro – SP. cesar_cestari@yahoo.com.br.  
 
A detecção temporal da dinâmica da comunidade de aves em salinas do Pantanal pode 
colaborar para a definição de estratégias humanas mais favoráveis à sobrevivência de 
populações. O ritmo de deslocamento da avifauna associado a condições ecológicas em cada 
corpo d’água podem ser responsáveis por picos de abundância de aves em diferentes períodos 
do ano. A menor quantidade de água pode contribuir para o aumento na densidade de presas 
de algumas espécies de aves influenciando positivamente em suas abundâncias. O objetivo 
deste trabalho foi verificar se existe uma relação entre a abundância da comunidade de aves e 
diferentes médias mensais dos níveis de água em uma região com salinas próximas ao rio 
Negro, Pantanal de Nhecolândia, MS.  Percorreu-se mensalmente um transecto total de 2,4 
km em quatro salinas registrando os níveis d’água de cada salina (para cálculo da média mensal 
total) e todas as espécies e indivíduos de aves dentro de uma faixa confiável de 70m de 
detecção em somente um dos lados do observador. Os censos foram realizados durante um 
ano (com exceção de agosto de 2005) no período da manhã. Ao total, foram registradas 47 
espécies e 3473 indivíduos. Houve uma tendência inversamente proporcional entre a 
abundância de aves e as médias dos níveis d’água, com exceções de novembro e fevereiro, 
cujos picos de abundância de Himantopus melanurus interferiram consideravelmente. Os 
maiores valores de abundância de aves foram detectados nos meses de junho (569), julho 
(637) e setembro (758) de 2005, período de maior estiagem na região (65,9mm), no entanto 
com as salinas ainda apresentando médias de níveis d’água elevados (0,92 ± 0,13m) 
influenciadas pelo período chuvoso anterior (outubro a março). Os resultados sugerem um 
sincronismo de chegada das aves no ápice do período de estiagem da região (com 
reservatórios de água das salinas ainda preenchidos) e o início do período de chuvas (outubro 
a novembro), em que as salinas atingem médias de níveis d’água menores. 
 
Palavras-chave: aves, salinas, Pantanal. 
Órgão Financiador: bolsa da Conservação Internacional do Brasil. 
 
 
PAINEL CM08 
 
COMUNIDADE DE AVES EM FRAGMENTOS FLORESTAIS DO ASSENTAMENTO 
RURAL NOVA CANAÃ, AMAPÁ, BRASIL / BIRDS COMMUNITIES OF FOREST 
FRAGMENTS IN RURAL SETTLEMENT NOVA CANAÃ, AMAPA, BRAZIL. 
 
Rafael Homobono Naiff1, Carlos Eduardo Costa Campos1, Andréa Soares Araújo1 e Eliane 
Furtado da Silva. 
1Universidade Federal do Amapá, Departamento de Ciências Biológicas, Laboratório de 
Zoologia; Rodovia JK, Km 02, Zerão, CEP: 68.902-280. rafa.homobono@terra.com.br.  
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A fragmentação florestal é um fenômeno amplamente distribuído e associado à expansão de 
fronteiras de desenvolvimento humano. Clareiras nas florestas naturais criadas para 
agricultura, desenvolvimento urbano e outros propósitos originam paisagens fragmentadas, 
contendo remanescentes da vegetação natural circundados por habitats matriz de vegetação 
alterada ou urbanizados. Com o objetivo de verificar a capacidade desses fragmentos florestais 
isolados na manutenção da biota regional foi realizado um inventário avifaunístico no 
assentamento Nova Canaã (00º42’25’’N e 51º25’16’’W), em uma área influenciada por 
planaltos residuais, depressão periférica do Norte do Pará e colinas do Amapá. A metodologia 
utilizada para registro da avifauna consistiu de dois métodos distintos e complementares: (1) 
censo visual por observação direta através de pontos fixos (através de contatos visuais e 
auditivos ‘play-back’) e (2) captura com redes de neblina. Foram utilizadas 12 redes de neblina 
de malhas 14 mm, 20 mm e 25 mm medindo 9 x 2,5 metros, dispostas em transectos lineares. 
As redes foram abertas imediatamente após o amanhecer, sendo monitoradas a cada hora e 
fechadas por volta de 18 horas. As aves foram categorizadas de acordo com o 
comportamento de forrageamento (estrato florestal e guildas alimentares). Foram registradas 
52 famílias e 227 espécies. As famílias mais representativas foram Thamnophilidae (26 sp.), 
Tyrannidae (24 sp.) e Thraupidae (14 sp.). As aves insetívoras foram mais representativas no 
sub-bosque, uma vez que grande parte dessas aves é exclusiva de mata (Tyrannidae, 
Formicariidae e Parulidae). Nas categorias alimentares, as aves insetívoras representaram 
quase a metade (45,8%) de todas as aves registradas no levantamento; as aves frugívoras 
(19,4%) apresentaram maior porcentagem em relação às onívoras (8,8%) e as carnívoras 
(8,4%), padrão comum para a região tropical.  
 
Palavras-chave: Fragmentos florestais, Assentamento rural, Forrageamento. 
 
PAINEL CM09 
 
AVIFAUNA DE DUAS REGIÕES DE MANGUEZAL NA BAIXADA SANTISTA, SÃO 
PAULO / BIRDS OF TWO MANGROVES OF THE BAIXADA SANTISTA (SANTOS 
LOWLANDS), SÃO PAULO 
 
Bruno de Almeida Lima. buiolima@gmail.com 
 
Duas áreas de manguezais na Baixada Santista, litoral de São Paulo, foram escolhidas para se 
analisar qualitativamente a avifauna. O “Manguezal do Guarujá” situa-se no município de 
Guarujá/SP, às margens dos rios Santo Amaro e Pouca Saúde. Encontra-se impactado por 
ações antrópicas, pois além de estar situado em área adjacente a uma indústria e receber todo 
o lixo vindo das palafitas existentes à montante do rio, localiza-se nas proximidades do Porto 
de Santos, recebendo óleo e outros produtos trazidos diariamente pela maré. O “Manguezal 
do Guaraú” situa-se no município de Peruíbe/SP, nas proximidades da Estação Ecológica 
Juréia-Itatins, sendo pouco impactado. O levantamento foi feito por meio de observação 
direta com o uso de binóculos 10x50, máquina fotográfica Sony-DSC e gravador Panasonic 
RQ-L11, para uso da técnica de “play-back”, totalizando 576 horas de observação, entre 
Janeiro de 2001 e Janeiro de 2003. Os trechos inundáveis foram percorridos com o uso de 
caiaques. No Manguezal do Guarujá foram registradas 45 espécies, sendo que três eram 
migrantes vindas do Hemisfério Norte e, no Manguezal do Guaraú, foram registradas 78 
espécies, sendo que três espécies também eram migrantes austrais. As duas áreas apresentaram 
doze espécies em comum: Phalacrocorax brasilianus, Ardea cocoi, Ardea alba, Egretta thula, Egretta 
caerulea, Butorides striata, Nycticorax nycticorax, Nyctanassa violacea, Rallus longirostris, Charadrius 
semipalmatus, Actitis macularia e Conirostrum bicolor. Algumas espécies como Charadrius collaris e 
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Tringa flavipes só ocorreram no Manguezal do Guarujá, talvez pela presença de bancos de lodo 
e áreas abertas onde estas espécies têm seus pontos de alimentação. Já Trogon viridis e Buteogalus 
urubitinga só ocorreram no Manguezal do Guaraú, indicando que a qualidade do ambiente e a 
proximidade às áreas florestadas da Estação Ecológica Juréia-Itatins podem justificar o maior 
número e a presença de espécies dependentes de matas bem preservadas. 
 
Palavras-chave: Aves, mangue, litoral de São Paulo. 
 
PAINEL CM10 
 
ESPÉCIES DE AVES AMPLAMENTE OCORRENTES NA BACIA DO RIO 
CORUMBATAÍ – SP. SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS QUANTO AOS SEUS 
LOCAIS DE OCORRÊNCIA / BIRDS SPECIES BROADLY PRESENTS IN THE 
CORUMBATAÍ RIVER BASIN. SIMILARITY AND DISSIMILARITY ABOUT THE 
EVENTS AREAS. 
 
Eduardo Roberto Alexandrino1, Kátia Maria Paschoaletto Micchi de Barros Ferraz1, Hilton 
Thadeu Zarate do Couto 1  
1Laboratório de Métodos Quantitativos LCF/ESALQ/USP. era@esalq.usp.br, 
kferraz@esalq.usp.br, htzcouto@esalq.usp.br 
 
Entre abril e setembro de 2006, foram realizadas 29 campanhas de campo com o objetivo de 
realizar o levantamento da avifauna nos principais componentes da paisagem da Bacia do Rio 
Corumbataí, SP: mata nativa, silvicultura, pastagem e cana-de-açúcar. Dentre uma malha de 
pontos de observação alocadas na paisagem através da amostragem estratificada sistemática, e 
com o auxilio do software ArcView 3.2, foram amostrados 97 pontos escolhidos ao acaso.  
Para cada ponto fixo foi gasto 30 minutos de observação em uma única visita aos sítios, sendo 
apenas considerada a presença ou presença não detectada das espécies nos locais. Durante os 
trabalhos de campo, Patagioenas picazuro, Zonotrichia capensis e Rupornis magnirostris obtiveram, 
respectivamente, os mais altos índices de freqüência de ocorrência (FO), 57,7%, 53,6%, 
34,0%. As três espécies possuem ampla distribuição no Brasil, ocorrendo em ambientes 
naturais e antropizados. Entretanto, são enquadradas em guildas tróficas diferentes com 
comportamentos e biomassa distintos. Dessa forma, o presente trabalho analisou, através dos 
dados da ocorrência destas três espécies, os locais onde elas foram observadas dentro da área 
de estudo, em busca de maiores detalhes e possíveis diferenças/semelhanças na biologia das 
espécies. Foram realizadas análises quanto ao uso e cobertura do solo, altitude, declividade do 
terreno, distância dos sítios em relação aos cursos d’água, malha viária de grande porte e 
malha viária vicinal. Apesar de apenas 12 locais amostrados terem sido comum para as três 
espécies, os resultados indicaram grande semelhança entre demais áreas de ocorrência de cada 
espécies. Todas obtiveram maiores registros em áreas de pastagens, e não se obteve diferenças 
significantes entre as distâncias das variáveis analisadas. Este estudo é derivado do projeto de 
Pós-Doutorado “Modelagem preditiva de distribuição de espécies e cenários de 
biodiversidade em relação à paisagem na Bacia do Rio Corumbataí,SP” 
  
Palavras chaves: Bacia do Rio Corumbataí -SP, agroecossistema, avifauna 
Órgão financiador: FAPESP Processo No. 2005/00405-4 
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PAINEL CM11 
 
CENSO DE AVES POR MAPEAMENTO DE TERRITÓRIOS NO JARDIM 
BOTÂNICO DE PORTO ALEGRE, RS, BRASIL / BIRD CENSUS USING 
TERRITORY MAPPING IN THE PORTO ALEGRE BOTANICAL GARDEN, RS, 
BRAZIL 
 
Mauricio da Silveira Pereira1,2 e Glayson Ariel Bencke1  
1Museu de Ciências Naturais, Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 
gabencke@fzb.rs.gov.br 
2Museu de Ciências Naturais – Ulbra/Gravataí. mauriciodasp@pop.com.br,  
 
A avifauna de áreas verdes urbanas de Porto Alegre já foi relativamente bem amostrada. No 
entanto, as listas de aves existentes geralmente não incluem informações quantitativas sobre as 
espécies. No Jardim Botânico de Porto Alegre (JBPA; 30°02’S, 51°13’W; 40,5 ha), aplicou-se o 
método de mapeamento de territórios para gerar informações demográficas que permitam o 
monitoramento da avifauna e auxiliem no manejo e conservação da área. O JBPA, localizado 
na zona urbana de Porto Alegre, é composto por diversos ambientes naturais e 
antropogênicos, distribuídos em mosaico. O estudo foi desenvolvido na estação reprodutiva 
de 2005/2006, entre 19/08 e 25/01. Os censos foram realizados pela manhã, a intervalos de 
9,7 dias, em média. A superfície coberta durante os censos foi de 14,75 ha, correspondendo às 
áreas do parque que recebem visitação e/ou estão sujeitas a manejo. Todos os registros de 
campo foram transferidos para um Sistema de Informação Geográfica (SIG). Das 67 espécies 
consideradas nas amostragens, 46 (69%) forneceram dados suficientes para o mapeamento de 
seus territórios (total de 213 territórios mapeados). A densidade média foi de 0,24 terr./ha. As 
espécies com maiores densidades foram Turdus rufiventris (1,64 terr./ha), Troglodytes musculus 
(1,56 terr./ha) e Furnarius rufus (1,06 terr./ha). As espécies para as quais o método não se 
mostrou adequado são incomuns no JBPA ou parecem não manter territórios definidos (e.g. 
Coereba flaveola). Mesmo não tendo sido obtidas estimativas de densidade para todas as espécies 
amostradas, o método se mostrou adequado para o recenseamento de aves em uma área 
urbana da região subtropical do Brasil, onde a avifauna exibe marcante sazonalidade. A 
incorporação de um SIG no processo de transferência e análise dos dados, além de agilizar o 
trabalho, também permite a realização de análises espaciais, como a detecção de associações 
entre espécies e hábitats e a avaliação da distribuição da riqueza na área de estudo. 
 
Palavras-chave: análise quantitativa, densidade, aves urbanas. 
Apoio: PIBIC/CNPq. 
 
PAINEL CM12 
 
ESTRUTURA TRÓFICA DA AVIFAUNA EM DOIS REMANESCENTES FLORESTAIS 
NO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, BRASIL / TROPHIC STRUCTURE 
OF BIRDS COMMUNITY IN TWO FORESTED PATCHES IN SÃO PAULO STATE, 
BRAZIL. 
 
Andreli Cristina Dalbeto1, Carolina Demetrio Ferreira2, Fernanda de Góes Maciel1, Reginaldo 
José Donatelli3 

1Laboratório de Vertebrados, Unesp, campus de Bauru, Bauru-SP. andreli_d@yahoo.com.br.  
2Programa de Pós-graduação, Unesp, campus de Botucatu, Instituto de Biociências, 
Departamento de Zoologia, Botucatu-SP. fdcarol@yahoo.com.br. 
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3Unesp, campus de Bauru, Faculdade de Ciências, Depto. de Ciências Biológicas, Bauru-SP. 
rjdonat@fc.unesp.br. 
 
Estudos sobre a estrutura trófica de comunidades de aves podem revelar perturbações 
ambientais. Este estudo teve por objetivo analisar a comunidade de aves em dois fragmentos 
de mata no interior do Estado de São Paulo comparando-as por meio da utilização de 
recursos alimentares e ocupação de estratos vegetais: em Buri, Fazenda Santa Maria II 
(23o51’S; 48o 42’W) com 480 ha de mata e Itapetininga, Fazenda Rio das Pedras (23’S; 48o 
36’W) com 350 ha,. O estudo foi realizado no período de julho de 2004 a julho de 2005. Para 
o estudo quantitativo utilizou-se da metodologia de Pontos de Escuta, no qual foram 
registradas 64 espécies na fazenda Santa Maria II (FSM) e 67 espécies na fazenda Rio das 
Pedras (FRP). As categorias alimentares mais representativas nos dois remanescentes foram 
insetívoras (53% na FSM e 50% na FRP) e frugívoras (23% na FSM e 26% na FRP). Dentre 
os insetívoros, destacaram-se as famílias Tyrannidae na FSM e Thamnophilidae na FRP. 
Tanto na FSM como na FRP os insetívoros de sub-bosque foram mais representativos (53% e 
51,4% respectivamente), seguidos pelos frugívoros de sub-bosque (50%) na FSM e frugívoros 
de copa (52,6%) na FRP. O fato das aves insetívoras serem mais representativas no sub-
bosque nas duas áreas de estudo, corrobora a boa preservação das duas áreas estudadas, uma 
vez que boa parte destas aves é exclusiva de mata. 
 
Palavras-chave: Fragmentos, categorias alimentares, estratificação vegetal. 
 
PAINEL CM13 
 
LEVANTAMENTO PRELIMINAR DA AVIFAUNA NA PROPRIEDADE DO 
BACHINI, 7º DISTRITO DE PELOTAS, RIO GRANDE DO SUL / PRELIMINARY 
RISING OF BIRD COMMUNITY IN THE LOCALITY OF BACHINI, 7TH DISTRICT 
OF PELOTAS, RIO GRANDE DO SUL. 
 
Anne Gomes Sacco¹, Bianca Fell Marques¹, Geraldo Mastrantônio², Maximiano Pinheiro 
Cirne³. 
1Universidade Federal de Pelotas, Pelotas – RS. annesacco@yahoo.com.br 
2Universidade Católica de Pelotas - RS 
3Laboratório de Ornitologia – UCPel – Pelotas - RS 
 
A localidade do Bachini está localizada no 7º distrito do município de Pelotas, sul do estado 
do Rio Grande do Sul, onde as matas de encosta (Serra do Sudeste) representam à extensão 
meridional da floresta pluvial subtropical. Atualmente estas florestas estão reduzidas a 
fragmentos. Portanto o estudo teve como objetivo qualificar e anilhar a avifauna presente 
nestes fragmentos, a fim de proporcionar resultados preliminares para posteriores estudos 
sobre a preservação da biodiversidade destes lugares. As amostragens foram realizadas entre 
outubro de 2002 a maio de 2004 com saídas de campo semestrais que duravam 3 dias, onde as 
aves eram capturadas com o auxílio de 7 redes-de-neblina (12m x 2m x 36mm), que 
permaneciam abertas das 6 as 18h, totalizando 1512 horas-rede. A distância entre as redes foi 
de 200m. Os indivíduos foram identificados, marcados com anilhas fornecidas pelo 
CEMAVE e logo libertados. Ao todo foram capturados 331 indivíduos de 57 espécies (5 
migratórias, residentes de verão) pertencentes a 18 famílias. As espécies mais abundantes 
foram Turdus amaurochalinus (19.39%) e Turdus rufiventris (16,96%). Emberezidae e Tyrannidae 
foram as famílias mais representativas em relação ao número de espécies com 36,84% e 22,8% 
respectivamente. Quando comparados os resultados do verão com os do inverno, observou-
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se que no inverno obteve-se menor riqueza e maior abundância de indivíduos coletados (38 
espécies e 218 indivíduos) em relação ao verão (57 espécies e 113 indivíduos), a maior 
abundância no inverno pode ser explicada pelo fato de que no verão, principalmente em dias 
muito quentes, os espécimes se deslocam com menor freqüência do que no inverno tendo 
menor probabilidade de caírem nas redes, já a maior riqueza no verão se dá devido à presença 
de espécies migratórias residentes de verão e pelo fato de a maioria das espécies se 
reproduzirem nessa época tendo então maior atividade. 
 
Palavras-chave: fragmentos, riqueza, abundância. 
 
PAINEL CM14 
 
ESTUDO PRELIMINAR DA AVIFAUNA EM FRAGMENTOS DE MATAS DA 
ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO TAIM, RIO GRANDE DO SUL / PRELIMINARY 
STUDY OF BIRD COMMUNITY IN FRAGMENTS OF FORESTS OF THE 
ECOLOGICAL STATION OF THE TAIM, RIO GRANDE DO SUL. 
 
Anne Gomes Sacco¹, Bianca Fell Marques¹, Geraldo Mastrantônio² e Maximiano Pinheiro 
Cirne³. 
1Universidade Federal de Pelotas, Pelotas – RS. annesacco@yahoo.com.br 
2 Universidade Católica de Pelotas - RS 
3Laboratório de Ornitologia – UCPel – Pelotas - RS 
 
A Estação Ecológica do Taim está localizada entre o Oceano Atlântico e a Lagoa Mirim a 
(32º29'S e 52º34'W), possui aproximadamente 33 mil ha. e por apresentar todo um conjunto 
de ecossistemas, muitos deles ameaçados. A ESEC Taim não é apenas o viveiro natural de 
espécies vegetais e animais, mas a garantia da sua preservação. O levantamento quali-
quantitativo foi realizado de outubro de 1997 a maio de 1999, com saídas semestrais que 
duravam em torno de 3 dias e teve como objetivo avaliar a avifauna presente em fragmentos 
de matas, fornecendo resultados preliminares para estudos posteriores. As capturas foram 
realizadas com auxílio de 7 redes-de-neblina (12m x 2m x 36mm), armadas em lugares 
considerados de maior deslocamento das aves, abertas as 6h e desarmadas as 18h, totalizando 
1512 horas-rede, os espécimes foram identificadas com auxilio de guias de identificação, 
anilhados com anilhas fornecidas pelo CEMAVE, catalogados e posteriormente liberados. 
Foram registrados 64 indivíduos, pertencentes a 28 espécies e 8 famílias. Três espécies 
migratórias residentes de verão: Phaeprogne tapera, Pyrocephalus rubinus e Elaenia parvirostris. As 
espécies mais abundantes foram Sicalis flaveola (14,06%) e Furnarius rufus (10,93%) e as famílias 
mais representativas quanto ao número de espécies foram Emberezidae (28,57%), Tyrannidae 
(25%) seguidas por Muscicapidae e Furnariidae ambas com 10,71%. Quanto à freqüência de 
ocorrência (FO) Sicalis flaveola, Pitangus sulphuratus e Furnarius rufus obtiveram FO igual a 50%. 
Os levantamentos quali-quantitativos realizados nos fragmentos de matas da ESEC Taim são 
escassos, portanto para que se tenha uma real noção da avifauna, se faz necessário 
levantamentos que abranjam todos os diferentes tipos de ecossistemas deste lugar.  
 
Palavras-chave: levantamento, avifauna, Taim. 
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PAINEL CM15 
 
LEVANTAMENTO PRELIMINAR DA AVIFAUNA REALIZADO EM UMA 
PROPPRIEDADE PARTICULAR NO MUNICÍPIO DE HERVAL, RS / PRELIMINARY 
SURVEY OF THE AVIAN FAUNA IN HERVAL, RS. 
 
Bianca Fell Marques¹ Anne Gomes Sacco¹, Geraldo Mastrantônio², Maximiano Pinheiro 
Cirne³. E-mail: fellmarques@yahoo.com.br 
1Universidade Federal de Pelotas, Pelotas – RS 
2 Universidade Católica de Pelotas - RS 
3 Laboratório de Ornitologia – UCPel – Pelotas - RS 
 
A riqueza de espécies é uma medida fundamental aplicada na ecologia de comunidades, sendo 
um dos parâmetros mais importantes para o estudo da biodiversidade. Por este motivo, o 
trabalho teve como finalidade realizar um estudo preliminar da avifauna através do uso de 
redes-de-neblina (12m x 2m x 36mm)como método de amostragem, visando definir a riqueza 
e a abundância de espécies através de levantamentos. O trabalho foi conduzido no município 
de Herval em uma propriedade particular com vegetação apresentando serras e coxilhas semi-
enterradas delimitadas por campos e matas de galeria. O estudo foi realizado entre janeiro de 
2001 e novembro de 2004, onde foram feitas visitas semestrais com duração aproximada de 3 
dias. A amostragem foi feita com o uso de redes de neblina, dispostas 200 m uma da outra em 
ambientes com maior dispersão de espécies, armadas às 6h da manhã e retiradas às 16hs da 
tarde, totalizando 1260 horas/rede. As espécies capturadas na rede foram identificadas com o 
auxílio de guias de identificação e marcadas com anilhas fornecidas pelo CEMAVE e liberadas 
a seguida. Foram registrados 210 indivíduos com uma riqueza de 42 espécies e 15 famílias. 
Quatro espécies pertencentes à família Tyrnnidae, migratórias de verão: Myodinastes maculatus, 
Tyrannus savanna, Elaenia parvirostris e Elaenia mesoleuca. As espécies com maior índice de captura 
foram Turdus rufiventris (10,44%) e Turdus amaurochalinus (17,61%).  As famílias mais 
representativas foram: Emberezidae (50%), Tyrannidae (35,71%) e Muscicapidae (30,95%).  
As maiores freqüências de ocorrência pertenceram à família Muscicapidae: Turdus 
amaurochalinus (42,85%) e Turdus rufiventres (39,285%).  Este levantamento mostrou uma breve 
noção de como se encontra a riqueza e abundância da propriedade, servindo como incentivo 
para futuros estudos ambientais para avaliar a real biodiversidade do local. 
 
Palavras-chave: levantamento, riqueza, Herval.  
 
PAINEL CM16 
 
PADRÕES DE DIVERSIDADE DE AVES EM MESO-ESCALA NO PANTANAL DE 
POCONÉ-MT / BIRD DIVERSITY PATTERNS IN MESO-SCALE IN THE 
PANTANAL OF POCONÉ-MATO GROSSO STATE 
 
Cleiton Adriano Signor¹ e João Batista de Pinho². 
1Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação da Biodiversidade-UFMT Bolsista 
Capes/ Centro de Pesquisas Ecológicas do Pantanal-CPP. cleitonsignor@yahoo.com.br  
2Núcleo de Estudos Ecológicos do Pantanal/IB/UFMT 
 
A compreensão dos padrões espaciais de distribuição de espécies é fundamental para o 
desenvolvimento de planos de conservação em escala regional. Neste contexto, tem-se como 
objetivo investigar os padrões de diversidade (riqueza, abundância e composição de espécies) 
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alfa e beta das comunidades de aves do pantanal de Poconé, visando o estabelecimento de 
critérios de manejo compatíveis com a manutenção da biodiversidade local. O estudo está 
sendo conduzido no município de Nossa Senhora do Livramento, Pantanal de Poconé (16º 
15’S e 56º 22’W). Os dados estão sendo coletados em 30 lotes distribuídos sobre uma grade 
de trilhas de 6x5 km, totalizando 25 Km². Cada lote é uma isolinha topográfica de 250 m, 
distantes 1 km entre si. Em cada isolinha foram utilizadas 25 redes de neblina de 10 m de 
comprimento por 2,75 m de altura para a captura de indivíduos, concomitante com o método 
de censo por pontos, onde três pontos foram amostrados em cada isolinha por um período de 
10 min cada, e todos os indivíduos observados visual e/ou auditivamente num raio de 30 m 
foram registrados, exceto os indivíduos em sobrevôo de cruzeiro. Foram realizadas duas 
campanhas de campo, em setembro de 2006 e fevereiro de 2007, totalizando 177 espécies 
distribuídas em 144 gêneros, sendo que 37 espécies foram registradas em apenas uma isolinha, 
23 em duas e 23 em três isolinhas, e 22 espécies foram encontradas em mais de 10 áreas. A 
espécie mais abundante no censo foi Polioptila dumicola (n=107), sendo que Amazilia fimbriata  
foi a espécie mais capturada (n=56). A área com maior e menor número de espécies 
apresentou 52 e 19 espécies, respectivamente, com uma média de 34 espécies por área, sendo 
que a área mais rica é uma área aberta com invasão do cambará Vochysia divergens e a área mais 
pobre é uma faixa de cordilheira desmatada com o sub-bosque pisoteado pelo gado. Os 
resultados são preliminares e mais uma campanha será realizada para compreender melhor a 
distribuição das aves na área de estudo. 
 
Palavras chaves: Padrões espaciais, isolinha topográfica, diversidade alfa e beta, comunidades, 
Pantanal. 
 
PAINEL CM17 
 
A AVIFAUNA DA REGIÃO DO CARIRI PARAIBANO - BRASIL / THE BIRDS OF 
CARIRI REGION, PARAÍBA - BRAZIL 
 
Albano Schulz-Neto¹, Fábio Pedro² e Helder Farias P. de Araujo² 
¹Consultoria Ambiental Ltda. albano@ambiental.bio.br 
²Consultoria Ambiental Ltda. albano@ambiental.bio.br 
³Universidade Federal da Paraíba-UFPB. helder@dse.ufpb.br 
 
No Brasil cerca de 1.700 espécies de aves podem ser registradas, das quais 348 tem como área 
de distribuição o semi-árido nordestino. Sobre a avifauna do semi-árido paraibano existem 
poucas publicações disponíveis, onde estão listadas 210 espécies, sendo destas 151 para a 
região do Cariri. Objetivando incrementar o conhecimento sobre a avifauna do Cariri 
paraibano, foi realizada uma compilação dos dados disponíveis sobre distribuição para a 
região, bem como foram realizadas coletas de dados em diversas localidades, em agosto de 
2002 e março de 2003. Nestas foram desenvolvidos censos aleatórios, matutinos em 
transectos por pontos e noturnos por pontos, além de captura com redes ornitológicas. 
Durante as atividades de campo foram identificadas 93 espécies, entre estas 23 novos registros 
para a região, perfazendo um total de 174 espécies para o Cariri da Paraíba, o que corresponde 
a 52% do total registrado para o estado, e 83% e 50% do listado para o semi-árido paraibano e 
nordestino, respectivamente. Dentre as espécies registradas neste estudo 31% são generalistas, 
28% campestres, 24% florestais e 17% aquáticas; e 41% são insetívoras, 28% onívoras, 6% 
granívoras, 6% frugívoras, 6% nectarívoras, 6% carnívoras, 3% detritívoras e 2% piscívoras. 
Uma se encontra enquadrada em categoria de ameaça, 5 são endêmicas, 33 migratórias e 25 
cinegéticas. Comparando a riqueza levantada até o momento para a área de estudo e as 
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proporções destas com relação as anotadas para a Paraíba, para o semi-árido do  e estado e do 
Nordeste, bem como a existência de espécies ameaçada, endêmicas, migratórias e cinegéticas, 
observa-se a alta relevância da região para a avifauna nordestina, principalmente para este 
bioma, justificando a tomada de medidas para a conservação de suas diferentes tipologias 
ambientais. 
 
Palavras-chave: Paraíba, Semi-árido, Riqueza de espécies. 
Órgãos financiadores: UFPB, CNPq, Consultoria Ambiental Ltda.  
 
PAINEL CM18 
 
A AVIFAUNA DA REGIÃO DO RIO TROMBETAS, ORIXIMINÁ, PARÁ – BRASIL / 
THE BIRDS OF TROMBETAS RIVER REGION,  ORIXIMINÁ, PARÁ – BRAZIL 
 
Albano Schulz-Neto¹, Helder Farias P. de Araujo² e Luiz Mestre³. 
¹Consultoria Ambiental Ltdaalbano@ambiental.bio.br 
²Universidade Federal da Paraíba-UFPB. helder@dse.ufpb.br 
³ lmestre@hotmail.com 
 
A região do rio Trombetas, classificada em 2001 como de extrema importância biológica, é 
considerada uma das principais localidades onde foram desenvolvidas coletas ornitológicas na 
Amazônia brasileira. Os primeiros documentos sobre a avifauna da região foram elaborados a 
partir de 1979 e continuados até a atualidade. Nós revisamos os resultados desses trabalhos e 
incluímos observações pessoais desde 2000. A partir desta revisão, elaboramos uma lista com 
512 espécies de aves. As famílias mais representativas foram Tyrannidae (61 espécies), 
Thamnophilidae (38), Thraupidae (30), Psitacidae (25) e Accipitridae (24). É interessante 
ressaltar o registro de 18 espécies de Dendrocolaptidae, a oitava família mais representativa 
junto com Throchilidae. Removemos nove espécies anteriormente apresentadas naqueles 
trabalhos (Dendrogygna viduata, Chauna torquata, Geranoaetus melanoleucus, Crax globulosa, Burhinus 
bistriatus, Nystalus maculatus, Hylophylax punctulata, Furnarius leucopus, Phacellodomus ruber e 
Hemitriccus minor) uma vez que a inclusão delas implica em extenções nas áreas de distribuição 
conhecidas e, por conseqüência, seus registros necessitam de evidências mais consistentes. 
Retiramos também a documentação de Columba livia, por ser uma espécie introduzida 
oportuna da urbanização. Ainda registramos a ocorrência de Herpsilochmus stictocephalus, o que 
enquadra a região como o ponto mais ao sul de sua ocorrência e amplia a distribuição 
geográfica desta espécie. Essa compilação apresenta uma das maiores listas já documentadas 
para uma localidade no Brasil. 
 
Palavras-chave: Amazônia, Floresta Tropical, Riqueza de espécies. 
Órgãos financiadores: MRN, Brandt Meio Ambiente Ltda., Consultoria Ambiental Ltda.  
 
PAINEL CM19 
 
ALGUMAS AVES DA ILHA DO PARAZINHO / SOME BIRDS OF PARAZINHO 
ISLAND. 
 
Luiz Antonio Coltro-jr1 e Kurazo Mateus Okada Aguiar2 

1Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá – IEPA Centro de 
Pesquisas Zoobotânicas e Geológicas – Divisão de Zoologia, 68912-250, Amapá, AP, Brasil. 
luiz.coltro@iepa.ap.gov.br 
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2Graduação em Ciências Biológicas, Universidade Federal do Amapá, 689000-000, Amapá, 
AP, Brasil. 
 
A ilha do Parazinho (00o 53’ 53’’ N, 49º 59’ 40’’ W), pertencente ao arquipélago do Bailique. 
Situa-se na foz do rio Amazonas, extremo leste do estado do Amapá e possui uma área de 
aproximadamente 608,79 ha. Foi transformada em Reserva Biológica em janeiro 1985. Como 
é uma área que está sob constante influência do rio Amazonas, apresenta características 
marinhas com formações de restinga, sujeitas a inundações periódicas e, portanto, a uma carga 
constante de sedimentos. Com o objetivo de identificar as espécies que compõe a avifauna 
desta ilha, foi realizado entre os dias 16 e 22 de outubro de 2005 um inventário rápido. Foram 
feitas observações através de binóculos, gravação de vocalizações e capturas de aves através de 
redes de neblina. Os ambientes amostrados foram o interior da ilha com vegetação típica de 
várzea, a praia e os bancos de lama expostos durante a maré baixa. Foram registradas 79 
espécies de aves pertencentes a 31 famílias distintas. Das espécies registradas, 56,9% (45 
espécies), foram encontradas exclusivamente no ambiente de várzea. Na praia e nos bancos de 
lamas, expostos na maré baixa, foram registradas 32,9% (26 espécies). Registraram-se aves 
migratórias como bandos de batuíra-de-bando (Charadrius semipalmatus), batuíra-de-coleira 
(Charadrius collaris), maçarico–de-perna-amarela (Tringa flavipes), maçariquinho (Calidris 
minutilla), maçarico-miúdo (Calidris pusilla), maçarico-de-rabadilha-branca (Calidris fuscicollis), 
maçarico-branco (Calidris alba), gaivota-alegre (Larus atricilla), trinta-réis-boreal (Sterna hirundo), 
e o trinta-réis-miúdo (Sterna antillarum). A ilha é um importante sítio de observação de aves 
migratórias de longas distâncias, além de possuir uma avifauna típica de ambientes insulares e 
várzeas. Migrantes regionais, de ilhas próximas, também foram encontrados. 
 
PALAVRA-CHAVE: aves migratórias, reserva biológica, ilhas. 
 
PAINEL CM20 
 
PONTOS DE CONTAGEM DE RAIO FIXO NA CAATINGA / FIXED-RADIUS 
POINT COUNTS IN CAATINGA 
 
Helder Farias P. de Araujo¹ e Roberta Costa Rodrigues² 
1Programa de Pós Gradução em Ciência Biológicas. Universidade Federal da Paraíba-UFPB. 
helder@dse.ufpb.br 
2Programa de Pós Graduação em Biologia Animal. Universidade Federal de Pernambuco-
UFPE. robertacrodrigues@gmail.com 
 
Pontos de contagem (point counts) correspondem a um dos métodos quantitativos comumente 
utilizados para acessar a comunidade de aves em regiões temperadas da América do Norte, e 
envolve registros em simples pontos durante um período padronizado. No entanto, poucas 
avaliações têm sido realizadas na região Neotropical. Objetivou-se aqui avaliar a duração da 
observação e o comprimento do raio de pontos de contagem em área de Caatinga. Foram 
avaliados 50 pontos de contagem em diferentes ambientes (vegetação densa e aberta, lajedos, 
estradas e margens de açude e riacho) nos dois períodos, chuva e estiagem. A maioria das 
espécies foi detectada nos primeiros 5 a 10min, mais de 75% das espécies detectadas em 20 
min. 
Este resultado é semelhante a outros já reportados. A riqueza de espécies, o número médio de 
indivíduos por ponto e o número acumulativo de indivíduos registrados em um raio de 25m 
foram significativamente menor que os registrados no raio de 50m.  Já o resultado num raio 
de 50m, apesar de obter valores inferiores, não diferiu significativamente comparado ao raio 
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ilimitado.  Das 78 espécies registradas, 17 ocorreram apenas dentro de 25m e 18 apenas em 
50m. Entretanto, aqueles registros não restringem a detectabilidade para o raio de 25m. A 
maioria dessas ocorrências foi proveniente de contato visual e, por causa da pouca freqüência, 
não são resultados exclusivos expressivos. Além disso, essas 17 espécies foram registradas em 
outras ocasiões numa distância maior que o raio citado. Sugere-se, portanto, que os pontos de 
contagem em área de caatinga sejam de 10min de duração e demonstre índices em raios fixos 
de 50m. 
 
Palavras-chave: Aves, semi-árido, método, Neotrópico 
Órgãos finaciadores: CAPES, PELD e Fundação o Boticário de Proteção a Natureza. 
 
PAINEL CM21 
 
IMPLICAÇÕES SOBRE O COMPRIMENTO DO RAIO EM PONTOS DE 
CONTAGEM NA FLORESTA AMAZÔNICA / IMPLICATIONS ON RADIUS SIZE 
OF POINT COUNTS IN AMAZONIAN FOREST. 
 
Luiz Mestre1, Helder Araújo2 e Jos Barlow3 

1Laboratório de Ornitologia. Centro de Estudos do Mar. Universidade Federal do Paraná. 
lmestre@hotmail.com 
2Programa de Pós Graduação em Ciências Biológicas. Universidade Federal da Paraíba-UFPB. 
helder@dse.ufpb.br 
3 Museu Paraense Emílio Goeldi. jbarlow@uea.ac.uk  
 
O método por pontos de contagem de raio fixo (point counts) envolve registros pontuais de 
indivíduos durante um período e um raio padronizado. Neste estudo comparamos riqueza, 
abundancia e freqüência de aves em raios estimados de 10, 25, 50, 100 e mais de 100 metros 
de comprimento em pontos de contagem. Foram avaliados 212 pontos de 10 minutos 
realizados em floresta primária de terra-firme na região do Rio Jarí – PA entre janeiro e abril 
de 2005. A riqueza de espécies registrada em raios de 10m e 25m foi significativamente menor 
que as registradas em raios de 50m, 100m e mais de 100m. Em 50m de raio, a riqueza foi 
maior que em 25m, mas não significativamente inferior ao que se foi possível detectar num 
raio ilimitado. A média do número de indivíduos difere significativamente ao aumento de cada 
raio. Das 169 espécies registradas em 50m, 17 foram observadas apenas em 25m, porém isso 
não restringe sua detectabilidade nesse raio, pois são principalmente espécies menos 
freqüentes. Os beija-flores foram um dos grupos mais detectados em 25m, contudo a maioria 
destes registros foi visual e, ainda, a detectabilidade sonora destas aves atinge os 50 m. Além 
disso, todas as espécies registradas unicamente dentro de 25m já foram detectadas numa 
distância maior, em outras ocasiões. Cerca de 90% das espécies registradas no raio de 50m 
foram detectadas fora do raio de 25m, o qual apresentou uma perda de 41 espécies. Assim, 
sugere-se que sejam utilizados pontos de contagem em áreas de floresta amazônica de terra-
firme com raios fixos de 50m. 
 
Palavras-chave: Aves, raios, método, Neotrópico. 
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PAINEL CM22 
 
AVALIAÇÃO DA FISIONOMIA VEGETAL DO BIOMA CERRADO SOBRE A 
DIVERSIDADE DE AVES / EVALUATION OF THE BRAZILIAN SAVANAH 
ENVIRONMENT ON BIRDS DIVERSITY 
 
Danilo Jacinto Macedo1, Henrique Marques de Paula2, João Danillo dos Santos3, André Grassi 
Corrêa3, Karen Neves3, Marcos Antônio Pesquero4 
1Aluno bolsista PIBIC-UEG danilojmacedo@yahoo.com.br 
2Aluno voluntário PVIC-UEG  
3Alunos estagiários UEG 
4Professor-Biologia UEG mapesq@ueg.br 
 
Fisionomias vegetais complexas e fechadas são consideradas mais estáveis devido à relativa 
resistência aos distúrbios ambientais externos. As aves constituem um grupo taxonômico com 
grande variedade de formas adaptadas aos gradientes de atributos dos habitats. O aumento da 
complexidade estrutural da vegetação em vários níveis verticais possibilita novas formas de 
exploração do ambiente. Nesse sentido, o presente estudo compara a riqueza de espécies de aves 
de dois ambientes estruturalmente diferentes: uma mata ripária e um cerradão na região centro-sul 
de Goiás. Os dados foram coletados através de captura com redes de neblina (12mx3m), 
alternando mensalmente entre pontos pré-estabelecidos dentro de cada ambiente. As redes foram 
estiradas ao nascer do sol e recolhidas às 12:00h. Foram feitas observações de percurso individual 
(2 observadores durante o período do nascer do sol até 12:00h) com auxilio de binóculos e 
gravador para registro dos cantos e identificação. Das 43 espécies registradas, 16 pertencem à mata 
ripária, 10 ao cerradão e 17 foram comuns aos dois ambientes. O maior número de espécies de 
aves na mata se dá principalmente pelo aparecimento de novas guildas alimentares (piscívoro) e 
pelo aumento no número de espécies das guildas já existentes (onívoro e granívoro). Entretanto, o 
cerradão apresentou maior riqueza de espécies insetívoras e frugívoras.  
 
Palavras-chave: Aves, comunidades, grupo funcional, cerrado 
 
PAINEL CM23 
 
AVIFAUNA DA REGIÃO DO MÉDIO E BAIXO RIO JURUÁ, SUDOESTE DA 
AMAZÔNIA, BRASIL / BIRDS OF THE MIDDLE AND LOWER JURUÁ RIVER, 
SOUTHWESTERN AMAZONIAN BRAZIL 
 
Christian B. Andretti1, Thiago V. V. Costa1, Marina Anciães1 e Alexandre M. Fernandes1  
1Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coleção de Aves, Cx. P. 478, CEP 69060-000, 
Manaus, Amazonas, Brasil. andretti.tche@gmail.com.br 
 
O Rio Juruá é um dos maiores tributários de água branca do Rio Amazonas, incluído quase 
inteiramente em território brasileiro e com uma porção no sudeste do Peru. Apesar de sua 
extensão geográfica, há poucos trabalhos sobre a avifauna desta região sudoeste da Amazônia. 
Nesse trabalho foram amostradas áreas de terra firme, várzea e igapó na Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável Uacari, região do médio Juruá, entre 25 de Abril e 10 de maio, e 
na Reserva Extrativista do Baixo Juruá entre 22 de maio e 8 de junho de 2006. Os 
levantamentos foram feitos por meio de trilhas nos ambientes de terra firme e mata de várzea 
alta, e com auxílio de canoas e voadeiras em áreas alagadiças (igapó, igarapé e lagos). As 
amostragens foram realizadas por meio de transectos e redes de captura, e as espécies 
coletadas encontram-se depositadas na Coleção de Aves do INPA. Foram registradas 349 
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espécies de aves, sendo 38% registradas exclusivamente em florestas de terra firme, 11% em 
várzea, 3% em campinas, 2% em igapós e 2% em vegetação de flechal; e cerca de 31% das 
espécies foram amostradas em mais de um tipo de ambiente. Além de primeiro registro de 
algumas espécies para aquela região, esta é a primeira lista de espécies de aves para o médio e 
baixo rio Juruá. Entre os registros importantes, estão o formigueiro-do-bambu Percnostola 
lophotes e o japu-de-capacete Cacicus oseryi que tiveram um considerável aumento na sua 
distribuição geográfica conhecida, além de espécies pouco conhecidas como a freirinha-
amarelada Nonnula sclateri. Um importante registro foi o relato da presença do mutum-piuri 
Crax globulosa nas áreas estudadas, espécie muito pouco conhecida, provavelmente ameaçada 
de extinção e que sofre forte pressão de caça em toda sua área de distribuição.  
 
Palavras-chave: Juruá, Aves, Amazônia Ocidental 
Órgãos Financiadores: TEAM CI/INPA, SDS Amazonas, IBAMA. 
 
PAINEL CM24 
 
ANÁLISE TEMPORAL E ESPACIAL DA AVIFAUNA NO CAMPUS ESTORIL DO 
UNI-BH / TEMPORAL AND SPATIAL ANALYSIS OF THE AVIFAUNA AT UNI-BH 
UNIVERSITY. 
 
Aline Costa R. Pereira1; Aline A. Amorim1; Alexandre Magno J. Enout1; Letícia L. Voigt1; 
Maísa C. Gonçalves1; Luiz Gustavo. M. Silva1 e Julio C. R. Fontenelle1,2 
1Centro Universitário de Belo Horizonte (UNI-BH). Av. Prof. Mário Werneck, 1685 – Estoril. 
CEP: 30455-610. Belo Horizonte, Minas Gerais. 
2Centro Federal de Educação Tecnológica de Ouro Preto (CEFET-OP). 
alinecrpereira@yahoo.com.br 
 
A urbanização promove uma uniformidade da comunidade de avifauna, pois restringe o 
acesso às espécies mais generalistas, o que pode causar redução da diversidade. Este trabalho 
objetivou inventariar a avifauna presente no campus Estoril do UNI-BH, buscando identificar e 
correlacionar sua distribuição à vegetação local e ao período do ano. As amostragens foram 
feitas através de registro visual e/ou sonoro com duração de 10 minutos cada, em um ponto 
central fixo, em oito áreas de observação. As amostragens foram quinzenais de abril de 2006 a 
março de 2007, excetuando-se janeiro de 2007, em dois turnos: no início da manhã e no final 
da tarde, totalizando 44 amostras. Para cada ponto, amostrou-se a vegetação utilizando-se o 
método de parcelas, através de parcelas de 100m2. Foram identificadas 83 espécies de aves 
pertencentes a 29 famílias. Correlacionando-se a diversidade de aves e flora em cada ponto 
amostral, observou-se uma relação positiva (r2=0.8561), corroborando diversos dados da 
literatura. Forrageamento foi o comportamento predominante durante as observações, 
sugerindo que a área estudada pode ser utilizada como sítio trófico de algumas espécies.  Os 
dados indicam uma alta similaridade (Morisita-Horn, S= 0,880) de espécies de aves entre 
estação chuvosa (outubro – março) e seca (abril – setembro), o que sugere uma uniformidade 
da comunidade.  Concluiu-se que a área do campus Estoril é utilizada por iversas espécies de 
aves, sendo observadas tanto aves comuns de centros urbanos quanto algumas de distribuição 
mais restrita a alguns fragmentos de mata. Tendo em vista a fragmentação de ambientes ao 
redor de centros urbanos, o registro de espécies de distribuição restrita nessas áreas sugere que 
estes ambientes atuam como novas áreas de refúgio. 
 
Palavras-chave: Avifauna, urbanização, distribuição espacial 
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Apoio: Centro Universitário de Belo Horizonte (UNI-BH) e Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de Minas Gerais (FAPEMIG). 
 
PAINEL CM25 
 
ANÁLISE PRELIMINAR DA AVIFAUNA EM UMA RESERVA PARTICULAR NA 
CAATINGA PARAIBANA, BRASIL / PRELIMINARY SURVEY OF BIRDS OF A 
RESERVES PRIVATE  IN CAATINGA, PARAIBA, BRAZIL. 
 
Arnaldo Honorato Vieira Filho1, Tarsila Almeida Cavalcanti1, Tiago Augusto Lima Cardoso1 e 
Helder Farias P. de Araujo² 
¹Universidade Federal da Paraíba-UFPB 
²Programa de Pós Gradução em Ciência Biológicas. arnaldohvieira@yahoo.com.br; 
helder@dse.ufpb.br 
 
A Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro e cobre a maior parte do Nordeste do 
país. A estação chuvosa na região concentra-se em três meses consecutivos, contudo é a 
ausência completa de chuvas que determina a estação seca característica. Estudos recentes, 
referentes à riqueza de espécies, têm contestado o “mito” da biodiversidade pobre do bioma. 
No Cariri paraibano, onde se encontra o registro mais baixo de chuvas da Caatinga, 
predominam formações vegetais altamente impactadas pela caprinocultura e pelo corte de 
madeira. A região está inserida entre as áreas de extrema importância biológica e prioridade de 
conservação e a RPPN Fazenda Almas representa um remanescente em excelente estado de 
conservação. Este trabalho tem o objetivo de apresentar a avifauna preliminarmente 
inventariada na RPPN, a fim de contribuir com o aprofundamento do conhecimento sobre 
esse táxon na Caatinga. Amostragens com redes de neblina e pontos de contagem foram 
aplicadas em outubro e dezembro de 2006, janeiro e fevereiro de 2007. Até o momento, 
foram registradas 117 espécies de aves distribuídas em 36 famílias, onde Tyrannidae foi a mais 
representativa com 23 spp., seguida de Columbidae (8) e Emberezidae (7). Entre os táxons 
que possuem distribuição restrita ao Brasil, Nordeste e oriente do país, foram registradas 13 
espécies. Com menção especial para Knipolegus sp., que teve registro obtido apenas com 
visualização de um macho. Embora sua identificação ao nível específico não tenha sido 
possível, a ocorrência desse gênero é inédita no Estado, com possibilidade de ser K. 
franciscanus, endêmico do bioma e registrado para o médio São Francisco. De qualquer modo, 
um registro mais consistente necessita ser adquirido. Mesmo ainda preliminar, a riqueza de 
espécies encontrada na área de estudo já é comparável a outras áreas de Caatinga e é 
constituída de táxons com extremo valor para conservação.  
 
Palavras-chave: Aves, Cariri, conservação, semi-árido, Neotrópico. 
Órgãos finaciadores: CAPES, PELD e Fundação o Boticário de Proteção a Natureza. 
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TEMÁTICA: DISTRIBUIÇÃO E OU MIGRAÇÃO 
 
PAINEL DM01 
 
O CABOCLINHO Sporophila bouvreuil (EMBERIZIDAE) NO PLANALTO NORTE DO 
RIO GRANDE DO SUL / THE CAPPED SEEDEATER, Sporophila bouvreuil 
(EMBERIZIDAE), IN THE NORTHERN PLATEAU OF RIO GRANDE DO SUL, 
BRAZIL 
 
Rodrigo Vargas Damiani¹, Carlos Eduardo Agne² e Élinton Luis Resende³  
¹Neochen, Instituto de Pesquisa e Conservação Ambiental. rodrigobirds@yahoo.com.br  
²Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos – CBRO. caduornito@yahoo.com.br  
³AMA, Carazinho, RS. e_rezendepretrei@yahoo.com.br  
 
Espécie de ampla distribuição geográfica e que apresenta notáveis variações de cores entre as 
suas subespécies, o caboclinho Sporophila bouvreuil ocorre no Brasil desde a Região Amazônica 
até o Rio Grande do Sul (RS). Ocupa áreas abertas, como campos sujos e limpos, savanas, 
banhados e várzeas, tendo uma preferência por hábitats úmidos. No RS, a forma encontrada é 
S. b. pileata, sendo o macho de partes superiores pardo-acinzentadas-claras com apenas o boné 
negro e inferiores esbranquiçadas. Assim como as demais espécies de caboclinhos, é um 
pássaro migratório que se reproduz e permanece no estado apenas durante a primavera e o 
verão, ocupando capinzais de áreas pantanosas do Planalto das Missões, no oeste e centro-
norte do estado. Os primeiros registros da espécie para o Planalto Norte são de um macho 
coletado em 21/11/1959 e outro observado em 7/2/1976. Atualmente, vem sendo observado 
regularmente nesta porção do estado. Um macho em plumagem adulta foi registrado (C.E.A. 
e E.L.R.) em Passo Fundo em 14/01/03, em capinzal úmido. Em Campinas do Sul, foram 
obtidos vários registros (R.V.D.) na Granja Irmãos Fialcoff, em uma área alagável pelas águas 
do lago da UHE Passo Fundo: 28/10/2004, 14/11/2004, 30/12/2004, 20/01/2005, 
31/01/2005, 31/03/2005 e 15/11/2006. Recentemente, em 20/02/2007, dois indivíduos 
foram registrados (R.V.D) em uma várzea coberta de capinzais, na Granja da Guajuvira, 
interior do município de Palmeira das Missões. Criticamente em perigo no estado de São 
Paulo e quase ameaçado no Paraná, S. bouvreuil é considerado espécie com dados insuficientes 
no RS, mas possivelmente ameaçado em virtude da destruição e alteração do seu hábitat pela 
prática agropecuária e também a captura para o comércio ilegal. Embora ainda não estejam 
disponíveis dados adequados para a definição da situação da espécie no estado, registros 
pontuais são de extrema importância para o conhecimento da sua distribuição. 
 
Palavras-chave: novos registros, Sporophila bouvreuil, Rio Grande do Sul. 
 
PAINEL DM02 
 
Phaethornis pretrei (LESSON E DELATRE, 1839): NOVA ESPÉCIE DE AVE PARA O RIO 
GRANDE DO SUL / Phaethornis pretrei (LESSON E DELATRE, 1839): A NEW SPECIES 
OF BIRD FOR RIO GRANDE DO SUL, BRAZIL 
 
Rodrigo Vargas Damiani 
Neochen - Instituto de Pesquisa e Conservação Ambiental. rodrigobirds@yahoo.com.br  
 
O rabo-branco-acanelado Phaethornis pretrei (Lesson e Delatre, 1839) ocorre do Maranhão a 
Santa Catarina, Goiás e Mato Grosso, sendo abundante no leste e no centro do país. Na 



 

 144 

América do Sul, também tem ocorrência confirmada para a Bolívia, Paraguai e Argentina. 
Pode ser encontrado em ambiente florestal, bordas de matas interioranas, jardins arborizados 
e, freqüentemente, entre casas, construindo ninhos suspensos em raízes escondidas sob os 
barrancos, pontes ou fios expostos de casas. No Brasil, Phaethornis pretrei está registrado ao sul 
até o Estado de Santa Catarina, nos municípios de Petrolândia (27º32'S, 49º41'W) e Santo 
Amaro da Imperatriz (27°41'S, 48°37'W). No restante da América do Sul, os registros mais 
meridionais são os conhecidos para Puerto Iguazú, norte da província de Misiones, Argentina. 
No Estado do Rio Grande do Sul, somente Phaethornis eurynome (Lesson 1832) é conhecido 
como representante deste gênero. No dia 6 de setembro de 2006, um indivíduo de P. pretrei foi 
registrado no momento em que se encontrava forrageando na borda inferior do telhado da 
casa do autor, no perímetro urbano do município de Campinas do Sul (27º43’11”S, 
52º37’41”W), região do Alto Uruguai, no norte do Estado. Posteriormente, foram 
providenciadas garrafas com água açucarada, a fim de atrair o indivíduo para documentação. 
Nos dias que se sucederam, o mesmo foi visualizado em várias ocasiões e os registros foram 
documentados por meio de filmagem, fotografia e gravação de uma vocalização espontânea. 
O último contato com a espécie deu-se na manhã do dia 19 de setembro de 2006. 
Informações adicionais, como novos registros, evidências de nidificação, bem como a 
visualização de mais indivíduos, irão contribuir para uma melhor compreensão do status de 
ocorrência da espécie no Estado. 
 
Palavras-chave: ocorrência, Phaethornis pretrei, Alto Uruguai. 
 
PAINEL DM03 
 
OCORRÊNCIA DE Crypturellus noctivagus ( WIED, 1820) EM MATA ESTACIONAL 
SEMIDECÍDUA NA REGIÃO CENTRO-OESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO / 
OCCURRENCE OF Crypturellus noctivagus (WIED, 1820) IN THE INTERIOR OF THE 
STATE OF SÃO PAULO 
 
Reginaldo José Donatelli1 e Carolina Demetrio Ferreira2 
 
1Unesp, campus de Botucatu, IBB. fdcarol@yahoo.com.br 
2Unesp, campus de Bauru, Faculdade de Ciências, Depto. de Ciências Biológicas. 
rjdonat@fc.unesp.br 
 
Crypturellus noctivagus é a maior espécie do gênero. A subespécie C. n. noctivagus (jaó-do-litoral) é 
de ambiente florestal, habitando o leste do Brasil, com distribuição do sul da Bahia até o Rio 
Grande do Sul, e diminuiu consideravelmente na Mata Atlântica. Está ameaçado de extinção 
em vários estados, entre eles São Paulo. O levantamento da avifauna foi realizado em julho de 
2006 num fragmento de mata estacional semidecídua em Lençóis Paulista, localizado na região 
centro-oeste do Estado de São Paulo. O fragmento de estudo tem cerca de 1.000ha, 
entrecortado pelo rio Claro e em seu entorno há plantação de Eucalyptus. Há intensa 
movimentação antrópica ao redor da mata, mas o fragmento está preservado e não há 
problemas de desmatamento nem de caça. Esse levantamento foi realizado ao longo de trilhas 
no interior da mata. A espécie foi registrada em uma das trilhas e foram observados dois 
indivíduos de jaó-do-litoral. A constatação desta espécie neste fragmento de mata é de 
extrema importância, já que não há registros de sua ocorrência na região e por se tratar de 
uma espécie ameaçada, com distribuição litorânea na região leste e de poucos registros no 
interior do Estado de São Paulo. 
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Palavras-chave: distribuição, jaó-do-litoral, mata estacional 
 
PAINEL DM04 
 
DISTRIBUIÇÃO SAZONAL DE GARÇA-BRANCA-PEQUENA (Egretta thula) NA 
COSTA NORTE DO RIO GRANDE DO SUL / SEASONAL DISTRIBUTION OF 
SNOWY EGRET (Egretta thula) IN THE NORTHERN COAST OF RIO GRANDE DO 
SUL 
 
Roberta Gewehr Almeida¹, Aurélea Mäder¹, Martin Sander¹, Rafael José Altenhofen², Gilberto 
Emílio Casa Jr.¹ e Patrícia Pugliese Leão¹ 
1Laboratório de Ornitologia e Animais Marinhos – LOAM/UNISINOS, Universidade do 
Vale do Rio dos Sinos. Av. Unisinos, 950, Cristo Rei, CEP 93022-000, São Leopoldo, RS, 
Brasil. beta_bioagro@yahoo.com.br, auremader@yahoo.com.br, sander@unisinos.br 
2OCIP - União Protetora do Ambiente Natural – UPAN. 
 
A garça-branca-pequena (Egretta thula) é uma ave residente de ampla distribuição geográfica no 
Rio Grande do Sul (RS). Por se alimentar de peixes, pequenos vertebrados e diferentes formas 
de invertebrados aquáticos, possui uma variedade de hábitats, tais como margens de lagos, 
rios, banhados e praias, na zona de marés. Através de monitoramentos sistemáticos bi-
sazonais durante o ano de 2006, em um transecto de 80 km, no litoral norte do RS (praia de 
Imbé a praia de Torres) foram comparados os registros quantitativos de abundância desta 
espécie com a sazonalidade estacional anual: primavera (pri), verão (ver), outono (out) e 
inverno (inv). Além do mais, apresentou-se avaliação comparativa entre a abundância nas 
quatro estações do ano e a presença de redes de espera (correlação de Pearson). Os resultados 
de abundância média, relacionados à sazonalidade foram: pri = 315 (4 ind./km); ver = 709 
(9,1 ind./km); out = 375 (4,8 ind./km), e inv = 219 (2,8 ind./km) e pri = 158 (2 redes/km); 
ver = 105 (1,3 redes/km); out = 154 (2 redes/km) e inv = 178 (2,3 redes/km) para E. thula e 
redes de espera, respectivamente. Verificou-se uma correlação negativa (r = -0,9) entre as 
variáveis abundância e número de redes de espera. O coeficiente de determinação indicou que 
85% da presença de redes de espera está associada à ausência da espécie estudada. Esses 
dados sugerem não existir interação da espécie com a prática da pesca no litoral norte do RS. 
A maior abundância de garças encontradas no período de verão pode estar associada a uma 
maior intensidade de alevinos na zona de maré, também nesta estação, proporcionando maior 
disponibilidade de alimento.  
 
Palavras-chave: Egretta thula, Ciconiiformes, aves aquáticas. 
 
PAINEL DM05 
 
DESLOCAMENTOS DE Amazona brasiliensis EM SUA ÁREA DE DISTRIBUIÇÃO NO 
ESTADO DO PARANÁ / MOVEMENTS OF Amazona brasiliensis  IN ITS 
DISTRIBUTIONAL AREA IN THE STATE OF PARANA  
 
Roberto Bóçon1,2 e Elenise Angelotti Bastos Sipinski1  
1SPVS – Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental. Rua Isaias 
Bevilaqua, 999, Mêrces, Curitiba, PR. amazona@spvs.org.br. e papagaio@spvs.org.br 
2Departamento de Zoologia – Pós-Graduação, Universidade Federal do Paraná, C.P. 19020. 
rbocob@gmail.com 
 



 

 146 

O papagaio-de-cara-roxa (Amazona brasiliensis) é uma espécie endêmica da Floresta Atlântica, 
considerada ameaçada de extinção e incluída na categoria Vulnerável a nível mundial. A 
ameaça sobre a espécie é determinada por dois fatores básicos: a degradação de seu hábitat e a 
pressão exercida sobre suas populações pelo saque de filhotes para servir como animal de 
estimação e para alimentar o tráfico de animais silvestres. Entre os diversos estudos relativos à 
ecologia da espécie que vêm sendo desenvolvidos, o monitoramento através de 
radiotelemetria visa o conhecimento de deslocamentos da espécie em sua área de distribuição 
no Estado do Paraná. Para o desenvolvimento do presente estudo, foram instalados 
radiotransmissores em 32 indivíduos, sendo 30 filhotes e 2 adultos, durante as estações 
reprodutivas de 2002 a 2005. Os indivíduos foram capturados durante o processo de 
monitoramento de ninhos já cadastrados nos sítios reprodutivos da Ilha Rasa e Ilha das Peças, 
litoral norte do Paraná. Foram efetuados rastreamentos terrestres e aéreos, com ênfase em 
sítios reprodutivos e dormitórios da região, por meio de observação direta e triangulação. Os 
deslocamentos mínimos foram registrados para filhotes logo após o abandono de seus ninhos 
de origem, variando entre 32m e 97m; já a distância máxima foi registrada para um filhote 
marcado na Ilha das Peças e localizado na Ilha Rasa, a 20 km de distância, e um indivíduo 
adulto marcado na Ilha Rasa e localizado na Ilha do Mel, a 19,7 km de distância. Estes 
indivíduos deslocaram-se entre áreas de alimentação, dormitórios e sítios de reprodução. Os 
resultados apontam que o amplo deslocamento de alguns indivíduos propicia o contato entre 
populações de diferentes sítios reprodutivos, bem como de diferentes áreas de dormitório e 
alimentação. Da mesma forma, há o indicativo de que mesmo realizando deslocamentos 
maiores pela região, a maioria dos indivíduos marcados reaparece em seus sítios reprodutivos 
de origem. 
 
Palavras-chave: deslocamentos, radiotelemetria, Amazona brasiliensis 
Órgãos financiadores: Fundação O Boticário de Proteção à Natureza, Fundo Nacional do Meio 
Ambiente e Audi do Brasil  
 
PAINEL DM06 
 
CENSOS DE AVES OCEÂNICAS NO NORDESTE DO BRASIL / CENSUS OF 
SEABIRDS IN NORTHEASTERN BRAZIL 
 
Roberto Cavalcanti Barbosa Filho1,2 e Carolus Maria Vooren1 
 
1Programa de Pós-Graduação em Oceanografia Biológica da FURG. doccmv@furg.br 
2CEMAVE/IBAMA. roberto.barbosa-filho@ibama.gov.br 
 
Com o objetivo de estudar a diversidade, a frequência e a densidade de aves na região 
nordeste do Atlântico Sul Ocidental, foram realizados censos no mar utilizando-se 
metodologia padronizada internacional. Os censos ocorreram a bordo de embarcações 
pesqueiras da frota de espinhel pelágico, durante quatro cruzeiros entre a cidade de Natal 
(5°45’04”S, 35°11’42”W) e o Arquipélago de São Pedro e São Paulo (0°55’10”S, 29°20’33”W), 
distante 1010km da costa brasileira. A área de estudo inclui as adjacências da Ilha de Fernando 
de Noronha e do Atol das Rocas. Com o auxílio de binóculos (12x30mm) foram realizados 55 
Censos Contínuos (CC) e 55 Censos Instantâneos (CI), com duração de 20 minutos cada, 
entre novembro de 2001 e maio de 2002. Foram registrados 15 táxons, sendo 12 espécies e 
três gêneros, pertencentes a sete famílias: Diomedeidae (7% dos táxons), Fregatidae (7%), 
Phaethontidae (7%), Sternidae (13%), Sulidae (20%), Hydrobatidae (20%) e Procellariidae 
(26%). Durante 71% dos censos contínuos houve presença de aves; ocorreram 151 indivíduos 



 

 147

e a densidade média (D) foi de 2,04 aves/km². As aves ocorreram em 62% dos censos 
instantâneos, com total de 135 indivíduos, e a densidade foi de 1,74 aves/km². As espécies 
mais abundantes foram Sterna fuscata (DCC = 0,730 aves/km²; DCI = 0,386 aves/km²), 
Oceanites oceanicus (DCC = 0,365; DCI = 0,476), Sula dactylatra (DCC = 0,284; DCI = 0,437) e 
Fregata magnificens (DCC = 0,000; DCI = 0,103). As demais espécies registradas, cujas 
densidades foram inferiores a 0,1 aves/km², foram: Sula sula, Sula leucogaster, Puffinus puffinus, 
Fregetta tropica, Diomedea clororrynchus, Calonectris diomedea, Anous minutus, Puffinus gravis, 
Oceanodroma sp., Pterodroma sp. e Phaethon sp. Verificou-se que três das espécies mais 
abundantes (S. fuscata, S. dactylatra e F. magnificens) nidificam em ilhas oceânicas na área de 
estudo, enquanto que O. oceanicus é espécie migrante transequatorial que nidifica nas ilhas 
subantárticas. 
 
Palavras-chave: aves marinhas, censos, Região Nordeste 
 
PAINEL DM 07 
 
A GAIVOTA-ALEGRE, Larus atricilla, NA COSTA DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO: UM REGISTRO INCOMUM / UNEXPECTED OCCURRENCE OF Larus 
atricilla ON THE COAST OF RIO DE JANEIRO, BRAZIL 
 
Luciano Moreira Lima¹, Salvatore Siciliano², Patrícia T. O. Saiki³, Jailson F. de Moura4 e 
Bernardo Leopoldo5 

1Laboratório de Ciência Ambientais – UENF e CBRO. luciano_ornito@yahoo.com.br 
2Laboratório de Ecologia, Departamento de Endemias, Escola Nacional de Saúde 
Pública/FIOCRUZ, Rio de Janeiro, RJ, 21041-210, Brasil. sal@ensp.fiocruz.br 
3PPG em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais, Universidade Federal de Uberlândia. 
patriciathieme@yahoo.com.br 
4PPG em Saúde Pública e Meio Ambiente, Escola Nacional de Saúde Pública/FIOCRUZ. 
5Graduação em Ciências Biológicas, UFMG. 
 
Ocorrem em território brasileiro oito espécies de larídeos, das quais apenas três são 
consideradas residentes. Todas as outras são consideradas visitantes setentrionais ou 
meridionais que utilizam a costa brasileira regularmente durante seus movimentos migratórios 
ou eventualmente a alcançam na condição de vagantes. Entre esses migrantes regulares 
setentrionais encontra-se a gaivota-alegre (Larus atricilla), espécie comumente registrada na 
costa norte do Brasil de novembro a maio, durante sua migração austral, com registros 
conhecidos para os estados do Amapá, Pará e Maranhão. Até o momento era conhecido 
apenas um registro da espécie para a costa brasileira extra-setentrional, proveniente da Lagoa 
do Peixe, RS, em 1985, o qual é passível de questionamento dada a aparente falta de material 
documental. Em 14 de janeiro de 2007, durante monitoramento regular de aves migratórias na 
Região dos Lagos, os autores registraram e fotografaram um indivíduo de L. atricilla 
descansando nos tanques de evaporação desativados da Salina São Luís, junto ao Canal de 
Itajurú, município de Cabo Frio (22°47’33”S, 42°03’7”W), costa centro-norte do Estado do 
Rio de Janeiro. Este exemplar estava associado a um bando com cerca de uma centena de 
gaivotas-de-cabeça-cinza (Chroicocephalus cirrocephalus) e alguns gaivotões (Larus dominicanus), que 
também descansavam nos tanques. Este registro inédito constitui-se no primeiro 
documentado da espécie para a costa brasileira ao sul do Estado do Maranhão, contribuindo 
para uma maior compreensão dos movimentos migratórios e da história natural da espécie. 
 
Palavras-chave: Larus atricilla, registro inédito, Estado do Rio de Janeiro. 
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Órgão financiador: PETROBRAS  
 
PAINEL DM08 
 
AVES RARAS E AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO EM PEQUENOS FRAGMENTOS 
FLORESTAIS AO LONGO DO RIO ITAJAÍ-AÇU, BLUMENAU, SANTA CATARINA 
/ RARE AND THREATENED BIRDS IN SMALL FOREST FRAGMENTS ALONG 
ITAJAÍ-AÇU RIVER, BLUMENAU, SANTA CATARINA 
 
Gregory Thom e Silva¹, Adrian Eisen Rupp¹ e Carlos Eduardo Zimmermann² 
1Acadêmicos de Ciências Biológicas, Universidade Regional de Blumenau, Laboratório de 
Ecologia e Ornitologia. biogrego@yahoo.com.br 
²Professor/Pesquisador do Instituto de Pesquisas Ambientais, Universidade Regional de 
Blumenau, Laboratório de Ecologia e Ornitologia. cezimmer@furb.br 
 
Pequenos fragmentos florestais podem contribuir para a conservação, visto que podem servir 
como pontos de parada e de alimentação, ou desempenhar papel fundamental na conexão de 
áreas maiores, agindo como corredores ecológicos. O objetivo deste trabalho é apresentar 
registros de aves raras, ameaçadas ou ainda não citadas para o Estado de Santa Catarina, 
registradas em pequenos fragmentos florestais na APA das Ilhas Fluviais do Rio Itajaí-Açu. A 
área de estudo localiza-se na cidade de Blumenau, Santa Catarina, (26º53’35”S, 49º08’24”W), 
sendo constituída por um conjunto de 60 ilhas, totalizando 38,93 ha situados a 20 m a.n.m. A 
floresta ciliar que recobre as margens e ilhas é formada pelos diversos estádios de sucessão de 
Floresta Atlântica, inserida na tipologia de floresta ombrófila densa. Os levantamentos 
ocorreram entre maio de 2006 e janeiro de 2007. De um total de 141 espécies registradas, oito 
merecem destaque: Phimosus infuscatus, Leucopternis lacernulatus, Aramus guarauna, Actitis 
macularius, Phyllomyias griseocapilla, Cnemotriccus fuscatus, Sporophila falcirostris e Tiaris fuliginosus. 
Enfatiza-se a presença de L. lacernulatus, espécie ameaçada de extinção, e P. infuscatus, espécie 
sem registros publicados para o Estado. Tiaris fuliginosus e S. falcirostris, ambas espécies 
associadas a taquarais, foram observadas durante a frutificação de Chusquea sp. (Poaceae) que 
ocorreu no mês de setembro de 2006. Este é o primeiro registro documentado de S. falcirostris 
para o Estado de Santa Catarina, aumentando seu limite meridional de distribuição. Torna-se 
clara a importância da APA das Ilhas Fluviais do Rio Itajaí-Açu, assim como a presença de 
pequenos fragmentos ao longo do rio, para a conservação da avifauna local. 
 
Palavras-chave: aves raras, ilhas fluviais, Santa Catarina. 
Órgão financiador: Instituto de Pesquisas Ambientais – FURB. 
 
PAINEL DM09 
 
REGISTROS NOTÁVEIS PARA A AVIFAUNA DO VALE DO ITAJAÍ, SANTA 
CATARINA, BRASIL / NOTEWORTHY BIRD RECORDS FROM VALE DO ITAJAÍ, 
SANTA CATARINA, BRAZIL 
 
Gregory Thom e Silva¹, Adrian Eisen Rupp¹ e Carlos Eduardo Zimmermann² 
1Acadêmicos de Ciências Biológicas, Universidade Regional de Blumenau, Laboratório de 
Ecologia e Ornitologia. biogrego@yahoo.com.br 
²Departamento de Ciências Naturais/Instituto de Pesquisas Ambientais, Universidade 
Regional de Blumenau, Laboratório de Ecologia e Ornitologia. cezimmer@furb.br 
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O conhecimento ornitológico em Santa Catarina encontra-se em rápido crescimento, 
considerando o número de recentes publicações. Porém, quando comparado ao de outros 
estados da Região Sul, mostra-se incompleto. O objetivo deste trabalho é apresentar registros 
relevantes para a avifauna catarinense realizados no Vale do Itajaí, que se situa na porção 
nordeste do Estado, inserido no bioma Mata Atlântica. Os trabalhos de campo foram 
realizados em quatro áreas distintas: Braço Paula Ramos, Luiz Alves, entre agosto de 2006 e 
fevereiro de 2007, com sete registros relevantes: Piculus flavigula, Psilorhamphus guttatus, 
Ramphocaenus melanurus, Phylloscartes kronei, além da documentação de Myiobius barbatus e 
Ramphotrigon megacephalum, espécies registradas até então apenas no norte do Estado; Serra de 
Jaraguá, Pomerode, outubro de 2006, observação de Terenura maculata, sendo o segundo 
registro para o Estado; Parque Botânico do Morro do Baú, Ilhota, entre novembro de 2006 e 
fevereiro de 2007, com registros de: Phylloscartes oustaleti, P. kronei e Piprites chloris; PARNA 
Serra do Itajaí, dentro do município de Blumenau, entre março de 2006 e fevereiro de 2007, 
com dez registros relevantes para o Estado: Accipiter superciliosus, Spizaetus ornatus, Glaucidium 
minutissimum, Caprimulgus sericocaudatus, Lophornis chalybeus, T. maculata, Phyllomyias burmeisteri, P. 
kronei, P. chloris e R. melanurus. Estes registros evidenciam a necessidade de maiores estudos em 
território catarinense, enfocando a região inserida na vertente atlântica, que apesar do 
relevante número de trabalhos, está longe de encontrar-se satisfatoriamente amostrada. 
 
Palavras-chave: aves raras, extensão meridional, Santa Catarina. 
Órgão financiador: Instituto de Pesquisas Ambientais – FURB. 
 
PAINEL DM10 
 
PRIMEIRO REGISTRO DE Theristicus caudatus, CURICACA, NO PARQUE NACIONAL 
DA LAGOA DO PEIXE, MOSTARDAS, RS, BRASIL / FIRST RECORD OF Theristicus 
caudatus IN THE LAGOA DO PEIXE NATIONAL PARK, MOSTARDAS, RS, BRAZIL 
 
Rodrigo Barreto Menezes1, Rafael Valerio Martins2, Luís Fernando Carvalho Perello1, Mário 
Sérgio Celski de Oliveira2, Maria Tereza Queiroz Melo2, Agenor Antônio Gedoz2, Dionatra 
Chaves Pagano1 e Fabiano José de Souza1 
1Parque Nacional da Lagoa do Peixe – Ibama/Proaves/Cien. margoiano@terra.com.br 
2Parque Nacional da Lagoa do Peixe – Ibama 
 
Theristicus caudatus (curicaca) é uma espécie de grande porte, plumagem colorida e que 
raramente é avistada em regiões de baixa altitude; ocorre da Colômbia à Terra do Fogo. 
Freqüenta campos secos e se alimenta de invertebrados, répteis e roedores. É de hábito 
diurno e crepuscular e no sul do Brasil pernoita e nidifica sobre pinheiros. Recentemente tem 
sido avistada em áreas onde não havia registro de ocorrência no Rio Grande do Sul, como 
Vale do Rio Pardo e município de Viamão, mas até o momento não existe citação para o 
litoral médio gaúcho. Em fevereiro de 2007, técnicos do Parque Nacional da Lagoa do Peixe 
(PNLP) registraram a ocorrência de quatro indivíduos de T. caudatus em área de campo seco 
do PNLP (31º19’46”S, 51º03’47”W), no município de Tavares. O PNLP foi criado para a 
proteção das aves migratórias e seu plano de manejo lista 182 espécies, incluindo as residentes. 
É Reserva Internacional de Aves Limícolas, Sítio Ramsar e Posto Avançado da Mata 
Atlântica. A partir de informações de moradores, constatou-se que as aves vêm utilizando 
como dormitório um pequeno bosque de eucaliptos no perímetro urbano de Tavares, vindos 
“às vezes do PNLP (leste) e noutras ocasiões de oeste [Lagoa dos Patos], aos finais de tarde”. 
Ainda segundo os moradores, as aves começaram a aparecer há “cinco ou seis anos”, “no 
meio do verão”, desaparecendo no inverno. Os relatos referem também que no passado eram 
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“quatro ou cinco” curicacas e que este número vem aumentando. Em março, a equipe do 
PNLP registrou a chegada do grupo aos eucaliptos (31º17’15”S, 51º05’28”W), quando foram 
contados 19 indivíduos. As aves chegaram aos pares, no crepúsculo, emitindo vocalizações, e 
alçando curtos vôos circulares em torno das copas, até pousarem em definitivo e encerrarem 
as vocalizações. A aparição continuada de T. caudatus na região será monitorada com vistas a 
responder indagações como a origem dos indivíduos e se estes movimentos se confirmam 
como expansão da área de distribuição.  
 
Palavras-chave: avifauna, planície costeira, unidade de conservação. 
Órgão financiador: Ibama/PNLP 
 
PAINEL DM11 
 
REGISTRO DE Ramphocelus bresilius (Linnaeus, 1766) EM BELO HORIZONTE, MINAS 
GERAIS / RECORD OF Ramphocelus bresilius (Linnaeus, 1766) IN BELO HORIZONTE, 
MINAS GERAIS 
 
Daniel Filipe Dias e Marcos Rodrigues 
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, Brasil. dias.danielf@gmail.com 
 
O tiê-sangue, Ramphocelus bresilius (Thraupidae). é considerado endêmico da Mata Atlântica e 
tem sua distribuição restrita ao Brasil oriental, ocupando preferencialmente regiões abaixo de 
800 m. Durante levantamento da avifauna do campus Pampulha da UFMG, uma área de 
capoeiras de mata semidecídua e cerrado isolada numa matriz urbana, foram observados, no 
dia 10/10/2006, dois indivíduos de Ramphocelus bresilius pousados em uma embaúba (Cecropia 
sp). No dia 30/10, dois indivíduos machos, um adulto e outro imaturo, foram capturados com 
auxílio de redes de neblina nesta mesma região. No dia 18/12 foi observada uma fêmea 
acompanhando os dois machos. A ocorrência de R. bresilius em Belo Horizonte já havia sido 
relatada anteriormente. A ocorrência de um jovem com menos de um ano de idade, durante o 
período reprodutivo da espécie, indica o possível estabelecimento da espécie em uma área fora 
dos limites de distribuição até então conhecidos. Esses registros estendem a área de 
ocorrência da espécie em mais de 250 km em direção ao interior do Brasil, além de 
representar mais um registro para a espécie em altitudes superiores a 800 m. Ramphocelus 
bresilius é uma espécie de grande interesse por parte de criadores amadoristas, podendo ser esta 
uma possível origem para os indivíduos encontrados, sendo possível, também, a fuga destas 
aves da Fundação Zoobotânica de Belo Horizonte. A ocorrência natural também deve ser 
considerada, levando-se em conta a escassez de inventários faunísticos para a região de Belo 
Horizonte. 
 
Palavras-chave: tiê-sangue, distribuição, registro 
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PAINEL DM12 
 
DISTRIBUIÇÃO E BIOLOGIA DAS ESPÉCIES DO GÊNERO Sporophila NOS 
CAMPOS DE CIMA DA SERRA, RS E SC, BRASIL / DISTRIBUTION AND BIOLOGY 
OF SPECIES OF THE GENUS Sporophila AT CAMPOS DE CIMA DA SERRA 
HIGHLANDS, RS AND SC, BRAZIL 
 
Márcio Repenning, Cristiano Eidt Rovedder e Carla Suertegaray Fontana 
Museu de Ciências e Tecnologia, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – 
PUCRS. Av. Ipiranga 6681, 90619-900, Porto Alegre, RS. carla@pucrs.br 
 
Com representantes quase que exclusivamente neotropicais, o gênero Sporophila congrega 
espécies de grande interesse para a conservação. Nos Campos de Cima da Serra (CCS) do 
nordeste do Rio Grande do Sul (RS) e sudeste de Santa Catarina (SC), quatro espécies 
migratórias têm ocorrência regular: Sporophila caerulescens, S. melanogaster (endêmica do Brasil), S. 
plumbea e S. hypoxantha. Destas, apenas a primeira é amplamente distribuída nos CCS, 
enquanto as demais ocorrem pontualmente em ambientes abertos específicos. Isto faz com 
que os CCS constituam áreas prioritárias para a conservação de Sporophila spp. Este estudo 
visa avaliar a distribuição, as necessidades de hábitat e o status de ocorrência, bem como 
apresentar novos registros de Sporophila spp. nos CCS. A partir de estudos de levantamento da 
avifauna da região, desde 2002, foram visitados oito municípios em SC e 11 no RS, situados 
ao longo dos rios Pelotas e Antas e entre 41°30’W–51°15’W. Sete espécies foram 
documentadas. Anotamos Sporophila hypoxantha para 12 novas localidades em sete municípios, 
S. plumbea para oito novas localidades em cinco municípios (primeiras documentações para 
SC) e S. hypochroma para quatro localidades em quatro municípios (primeiros registros para o 
sul do Brasil). Sporophila cinnamomea e S. bouvreuil foram registradas em uma e três localidades, 
respectivamente, em distintos municípios (primeiros registros nos CCS), habitando campos 
secos, a primeira, e banhados, a segunda. Sporophila caerulescens esteve em todos ambientes 
junto com as demais espécies. Sporophila hypoxantha e S. melanogaster praticamente não 
apresentaram sobreposição na distribuição, embora habitem banhados de fisionomia 
semelhante. A primeira também foi observada coabitando com S. plumbea campos secos de 
terrenos íngremes. Sporophila hypochroma foi observada sempre ao lado de S. hypoxantha (mais 
numerosa) em campos secos e em banhados. Apenas S. cinnamomea e S. bouvreuil não tiveram a 
reprodução confirmada na região. 
 
Palavras-chave: Sporophila plumbea, Sporophila hypochroma, Sporophila melanogaster 
Órgão Financiador: CNPq (PROBIO), Natural Grassland Conservancy 
 
PAINEL DM13 
 
NOVOS REGISTROS DE OCORRÊNCIA DO PAPA-MOSCAS-DO-CAMPO, Culicivora 
caudacuta (TYRANNIDAE) PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, BRASIL / 
NEW RECORDS OF SHARP-TAILED GRASS-TYRANT Culicivora caudacuta FOR RIO 
GRANDE DO SUL, BRAZIL  
 
Cristiano Eidt Rovedder, Márcio Repenning e Carla Suertegaray Fontana  
Museu de Ciências e Tecnologia, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – 
PUCRS. Av. Ipiranga 6681, 90619-900, Porto Alegre, RS. carla@pucrs.br 
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O papa-moscas-do-campo (Culicivora caudacuta) é uma espécie típica de áreas campestres da 
América do Sul. No Brasil, ocorre pontualmente em paisagens abertas desde o Maranhão até 
o Rio Grande do Sul (RS). No RS, é conhecido por poucos registros provenientes do oeste do 
estado. Com base em observações realizadas nos campos de cima da serra no nordeste do RS, 
de novembro de 2006 a março de 2007, apresentamos quinze registros adicionais para o 
estado, nos municípios de Bom Jesus e Vacaria. Esses registros, além de aumentar 
consideravelmente a distribuição da espécie no RS, também estabelecem a sua área de 
ocorrência mais ao sul no domínio da Mata Atlântica. Da mesma forma, sugerem que a 
espécie possa ocorrer no Estado de Santa Catarina, levando-se em consideração que alguns 
registros foram realizados a cerca de 4 km da fronteira entre os dois estados e há 
disponibilidade de ambientes potenciais para a espécie em SC. Na maioria dos registros foram 
observados apenas um indivíduo adulto ou um casal por localidade (banhados ou 
remanescentes de densos capinzais em campo seco). Em três oportunidades, os casais 
estavam acompanhados por um ou dois juvenis, que os adultos alimentavam regularmente 
com artrópodes. Um ninho foi encontrado em Vacaria em 09/11/2006. O ninho, uma 
delicada estrutura em forma de taça e recoberto por paina, foi encontrado com dois ovos num 
pequeno arbusto em banhado a poucos metros de uma área agrícola adjacente, tomada por 
Senecio sp.. Onze dias depois apenas um ninhego era alimentado. Ainda não se sabe se 
populações de C. caudacuta permanecem durante o inverno no estado, como ocorre em 
Formosa (Argentina); entretanto, essas constatações podem retratar uma nova situação das 
populações ocorrentes no RS. Por tratar-se de uma espécie ameaçada de extinção mundial, 
nacional e regionalmente, tais registros contribuem para uma melhor compreensão da sua 
distribuição no sul do Brasil e podem orientar futuros estudos que visem a sua conservação. 
 
Palavras-chave: conservação, espécie ameaçada, campos de cima da serra. 
Órgão Financiador: CNPq (PROBIO), Natural Grassland Conservancy 
 
PAINEL DM14 
 
CENSO DE MARRECA ASA-BRANCA (Dendrocygna autumnalis) NA ÁREA DE 
PROTEÇÃO AMBIENTAL DO CURIAÚ, MACAPÁ, AMAPÁ / CENSUS OF THE 
BLACK BELLIED WHISTLING DUCK (Dendrocygna autumnalis) IN THE CURIAU 
PROTECTION AREA, MACAPÁ, AMAPÁ. 
 
Paula Francinete Gaya Corrêa, Eliane Furtado Silva, Rafael Homobono Naiff, Carlos Eduardo 
Costa Campos e Andréa Soares Araújo 
Universidade Federal do Amapá, Departamento de Ciências Biológicas, Laboratório de 
Zoologia; Rodovia JK, Km 02, Zerão, CEP: 68.902-280. gaya.paula@gmail.com. 
 
A marreca-asa-branca, Dendrocygna autumnalis é uma espécie pertencente à família Anatidae, 
uma das famílias mais bem conhecidas. Está restrita às Américas, ocorrendo do Texas à 
Bolívia, na Argentina e em grande parte do Brasil, sendo comum na Amazônia e rara no 
sudeste do País, onde surge apenas periodicamente. Com o objetivo de realizar o 
levantamento populacional e o comportamento sazonal da espécie, realizou-se o 
monitoramento das populações de D. autumnalis que utilizam a Área de Proteção Ambiental 
do rio Curiaú, registrando as flutuações das populações de D. autumnalis e o mapeamento das 
áreas de uso. A Área de Proteção Ambiental do rio Curiaú está localizada no município de 
Macapá e ocupa uma extensão de 23.000 ha, sendo delimitada pelas coordenadas 00°14’58”S, 
00°14’17”N, 50°56’54”W e 51°07’46”W. O cenário físico natural predominante é 
caracterizado pelo domínio da bacia do rio Curiaú e de seus ambientes de entorno, formados 
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por ecossistemas como cerrado, floresta tropical úmida, lagos temporários e permanentes.  Os 
censos foram realizados através de contagem por pontos fixos, localizados de forma aleatória, 
e escolhidos de acordo com a presença das aves nos respectivos locais, bem como 
deslocamentos a pé nos campos alagados. As observações foram realizadas durante o período 
de agosto de 2006 a janeiro de 2007 com o uso de binóculos 10x25 e 20x50, contador manual 
eletrônico e luneta 20x49x60 mm. Registrou-se um total de 1.872 indivíduos, de acordo com o 
somatório das observações realizadas de D. autumnalis entre adultos e filhotes, entre os meses 
de agosto a outubro de 2006, período em que ainda havia áreas de campos alagados. A partir 
do mês de novembro, os campos alagados secaram gradativamente e as aves deixaram o local, 
fato que leva a conclusão de que estas aves migram após o crescimento dos filhotes. 
Dendrocygna autumnalis é uma ave migratória que utiliza a APA do rio Curiaú como área para 
reprodução e forrageamento. 
 
Palavras-chave: Censo, Área de Proteção Ambiental, Dendrocygna autumnalis. 
 
PAINEL DM15 
 
OCORRÊNCIA E MORTALIDADE DE Spheniscus magellanicus NO LITORAL 
PARANAENSE / OCCURRENCE AND MORTALITY OF Spheniscus magellanicus IN THE 
COAST OF PARANA 
 
Andressa Ayres Pelanda1, Juliana Rechetelo1, Tami Albuquerque Ballabio1 Viviane Carniel2 e 
Ricardo Krul1 

1Centro de Estudos do Mar – UFPR. andressa.ap@gmail.com, rkrul@ufpr.br 
2Pós-Graduação em Zoologia – UFPR, bolsista Capes 
 
O pingüim-de-magalhães (Spheniscus magellanicus) é um migrante que alcança o litoral do 
Paraná, principalmente entre os meses de julho a setembro. Apesar de muitos indivíduos 
passarem de forma discreta por esta costa, ou seja, desenvolvendo suas atividades em alto-
mar, uma parcela deles atinge as praias em situação precária, devido principalmente a 
atividades pesqueiras e contaminação por óleo. Diante disso, o presente estudo objetivou 
avaliar a ocorrência de pingüins ao longo de um trecho de 8 km de praia, localizado no 
município de Pontal do Paraná. Os dados de freqüência e abundância foram obtidos a partir 
de 18 monitoramentos realizados durante o período de junho de 2006 a fevereiro de 2007. 
Em adição, foram utilizados dados coletados pelo projeto PROAMAR do Centro de Estudos 
do Mar/UFPR, que recebe animais debilitados encaminhados por turistas, moradores locais e 
órgãos governamentais. No presente estudo obtivemos registros de 44 indivíduos de S. 
magellanicus, sendo 27% provenientes do encaminhamento ao projeto PROAMAR e os demais 
oriundos do monitoramento de praia. Em 9% dos casos, os indivíduos estavam em estado 
avançado de putrefação, impossibilitando qualquer avaliação mais detalhada. Dos 27 
indivíduos que puderam ser identificados quanto à idade, houve predomínio de juvenis (89%). 
Em relação à sazonalidade, obtiveram-se registros no período de junho a dezembro, com 
predomínio quantitativo no mês de outubro (34%). As principais pressões antrópicas 
detectadas foram: presença de óleo na plumagem dos animais (10%) e marcas de rede (5%). 
Com base nos dados coletados, projeta-se a necessidade de ações voltadas a 
fiscalização/monitoramento de descarte de derivados de petróleo no mar, avaliação do 
potencial impactante de atividade pesqueira sobre o pingüim, bem como a continuidade dos 
projetos de reabilitação e monitoramento praial. 
 
Palavras-chave: pingüim-de-magalhães, interferência humana, aves marinhas 



 

 154 

PAINEL DM16 
 
VARIAÇÃO SAZONAL DA ABUNDÂNCIA DO BIGUÁ Phalacrocorax brasilianus NA 
ILHA DA PÓLVORA, ESTUÁRIO DA LAGOA DOS PATOS, RS / SEASONAL 
ABUNDANCE OF THE NEOTROPIC CORMORANT Phalacrocorax brasilianus IN THE 
PÓLVORA ISLAND, PATOS LAGOON ESTUARY, RS 
 
Dimas Gianuca¹, Juliana Couto Di Túlio² e Lauro Barcellos³ 
1Departamento de Oceanografia–FURG. 
2Pós-Graduação em Oceanografia Biológica–FURG. 
3Museu Oceanográfico “Prof. Eliezer de C. Rios”–FURG. dmsgianuca@hotmail.com 
 
O biguá (Phalacrocorax brasilianus) distribui-se do sul dos EUA até o Cabo Horn e, apesar de ser 
uma espécie muito conspícua e de ampla distribuição, pouco se conhece sobre seus 
deslocamentos e abundância no Brasil. Realizaram-se censos de biguás, em ao menos três dias 
por mês, entre 13:30–16:30h, nos períodos de 08/2001–07/2002 e 06/2005–05/2006, na Ilha 
da Pólvora (32°01’S, 52°06’W), estuário da Lagoa dos Patos (RS). Realizou-se um total de 193 
censos. A média do número de aves por censo em cada mês foi tomada como uma medida 
padrão da abundância mensal. A média do número de aves por censo em cada estação foi 
considerada como a abundância sazonal. No primeiro período de estudo, observou-se a maior 
abundância mensal em 12/2001 (278,6±46,6) e, no segundo, em 11/2005 (312,3±24,3). Em 
ambos os casos o maior número de aves em um censo ocorreu em janeiro (654 indivíduos em 
2002 e 752 em 2005). A partir de janeiro-fevereiro constatou-se uma diminuição gradual da 
abundância mensal, com os menores valores em 04/2001(1,2±1,5) e em 05/2005 (2,7±3,1) 
para o primeiro e o segundo período de estudo, respectivamente. Observou-se um incremento 
gradual da abundância mensal a partir de julho-agosto. Registraram-se as maiores abundâncias 
sazonais na primavera (139,6±119,2) e verão (197,6±185,6) e as menores no outono 
(32,7±105,3) e inverno (26,8±36,4). Esse padrão de variação sazonal na abundância de P. 
olivaceus na Ilha da Pólvora possivelmente reflete o padrão encontrado no restante do estuário 
da Lagoa dos Patos e foi o mesmo observado em Santa Catarina. Provavelmente, essa 
diminuição da abundância de biguás entre abril-junho se deva ao deslocamento destas aves 
para as áreas de reprodução, pois esse período coincide com a estação reprodutiva de colônias 
encontradas no Rio Grande do Sul e na Argentina (Santiago del Estero). A recaptura de 
biguás na Lagoa dos Patos, anilhados ainda filhotes em Santiago del Estero, apóia a hipótese 
destes deslocamentos. 
 
Palavras-chave: Phalacrocorax brasilianus, sazonalidade, estuário 
 
 
TEMÁTICA: EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 
PAINEL EA01 
 
AVES DA MINHA JANELA/ BIRDS OF MY WINDOW 
 
Sandro Gonçalves Moreira 
Centro Universitário de Patos de Minas. sandrobio@unipam.edu.br 
 
O Cerrado possui uma importante parcela da avifauna brasileira que, entretanto, é 
desconhecida por boa parte da população que reside em áreas inseridas neste bioma. A 
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presente pesquisa teve por objetivo averiguar o grau de conhecimento dos alunos da primeira 
série do ensino médio do Colégio Pitágoras de Uberlândia do ano de 2006, acerca da avifauna 
do Cerrado, assim como realizar atividades que pudessem ampliar tal conhecimento. No início 
do ano letivo foi aplicado aos alunos da turma um questionário para o qual os mesmos 
tiveram cinco minutos para escrever o nome de cinco aves típicas do Cerrado brasileiro, assim 
como os hábitos alimentares das mesmas. No decorrer do mês seguinte à aplicação do 
questionário, foi feita a identificação das aves que podiam ser vistas e/ou ouvidas de dentro 
da sala de aula durante as aulas de biologia da referida turma, pelo professor da disciplina. Ao 
final deste mês de registro de espécies, foi apresentada aos alunos uma palestra sobre as aves 
do Cerrado, seguida de caminhada às voltas da escola para visualização e identificação de aves. 
Os alunos, divididos em grupos, pesquisaram sobre as aves registradas, informações sobre: 
distribuição geográfica, hábitos alimentares e aspectos reprodutivos, o que foi apresentado em 
banners dispostos na entrada da escola. Ao final do semestre letivo (aproximadamente cinco 
meses após à aplicação do questionário) os alunos tiveram o mesmo tempo para responder ao 
mesmo questionário.Inicialmente, foram apontados 21 “tipos” de aves, sendo 14 identificados 
como típicos do Cerrado, cinco de outros biomas e dois desconhecidos.Foram registradas de 
dentro da sala de aula 62 espécies de aves.Após à segunda aplicação do questionário foram 
apontados por parte dos alunos, 34 “tipos” de aves, sendo um inexistente, um típico de outros 
biomas e 32 típicos do Cerrado, concluindo-se que tal atividade foi válida para aumentar a 
familiarização dos estudantes envolvidos às aves típicas do Cerrado. 
 
Palavras-chave: Cerrado, avifauna, educação ambiental. 
 
PAINEL EA02 
 
GUIA ELETRÔNICO DA AVIFAUNA DO CAMPUS CENTRAL DA PUCRS, PORTO 
ALEGRE, RIO GRANDE DO SUL, BRASIL / DIGITAL GUIDE OF THE AVIFAUNA 
FROM CENTRAL CAMPUS OF PUCRS, PORTO ALEGRE, RIO GRANDE DO SUL, 
BRAZIL 
 
Úrsula Brasil Rasquin e Carla Suertegaray Fontana 
Museu de Ciências e Tecnologia, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – 
PUCRS. Av. Ipiranga 6681, 90619-900, Porto Alegre, RS. 
 
A partir da compilação de registros de aves observadas cotidianamente no campus central da 
PUCRS, Porto Alegre (RS), e tendo como base um estudo de levantamento sistemático de 
espécies, realizado entre 1998 e 2000, vem sendo elaborado um guia eletrônico que aborda a 
avifauna local. Este, entre outros aspectos, visa informar a comunidade sobre a composição, 
riqueza e abundância das 71 espécies, pertencentes a 29 famílias, que habitam ou utilizam 
temporariamente o espaço físico da universidade. Além de fotografias, são disponibilizadas 
informações sobre a morfologia, auto-ecologia e curiosidades de cada uma das espécies. Esta 
ferramenta pretende suprir parte de uma demanda de solicitações variadas de porto-alegrenses 
que apreciam e observam aves, porém não têm acesso rápido e barato à informação básica 
sobre espécies comuns. A terminologia, direcionada especialmente a leigos, faz deste projeto 
uma iniciativa de divulgação do conhecimento sobre a avifauna, que pretende ampliar o 
número de entusiastas pela observação e conservação das aves urbanas de Porto Alegre. 
 
Palavras-chave: auto-ecologia, guia de identificação, ambiente urbano. 
Órgão financiador: PIBIC/CNPq/PUCRS. 
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TEMÁTICAS VARIADAS 
 
PAINEL OU01 
 
REGISTROS SONOROS DAS AVES DO INSTITUTO CULTURAL INHOTIM / 
BIRD`S SOUND REGISTER FROM CULTURAL INSTITUTE INHOTIM 
 
Thiago Oliveira e Almeida, Helberth José Cardoso Peixoto, Clarissa Fernandes da Silva, 
Daniel Todeschi Bandeira e Bruno Garzon Oliveira 
Laboratório de Ornitologia do Museu de Ciências Naturais PUC Minas 
thiagoalmeida_bio@yahoo.com.br 
 
O Instituto Cultural Inhotim é um centro de Arte Contemporânea e Parque Ambiental 
(Jardim Botânico). A proposta do Parque Ambiental é de apresentar as coleções botânicas de 
uma forma paisagística em jardins abertos à visitação. Seu núcleo inicial foi projetado pelo 
paisagista Roberto Burle Marx sendo hoje o segundo em diversidade de espécies (1500 
espécies vegetais do Brasil e do Mundo) e o primeiro em extensão do País (400 ha de 
remanescentes de mata atlântica e 40 ha de áreas jardinadas). Situado no município de 
Brumadinho-MG, a 35 km de Belo Horizonte o instituto ocupa uma área de 1200 ha na região 
com maior extensão de áreas preservadas da grande BH. Em agosto de 2006, a partir da 
assinatura do convênio de cooperação técnico científico com o Laboratório de Ornitologia do 
Museu de Ciências Naturais PUC Minas, iniciou-se o processo de gravação e catalogação das 
vozes das aves do instituto, incluindo as áreas jardinadas e remanescentes florestais. As 
gravações são realizadas através de campanhas mensais utilizando gravador digital SONY 
N7O7 e microfone do tipo cardióide com refletor parabólico de 40 cm. Os registros são 
depositados no banco de sons do laboratório através do software “Syrinx”. Até fevereiro de 
2007 foram realizadas 93 gravações de 35 espécies, depositadas sob números de tombo MCN 
- AV 679 a 772. O objetivo deste trabalho é armazenar uma coleção dos registros sonoros das 
aves do Instituto Cultural Inhotim que retrate a realidade atual desta região, sob intensa 
pressão da expansão urbana e exploração mineral, além de disponibilizar o material coletado 
para a comunidade científica e o publico visitante de ambos os museus. Paralelamente, em 
março de 2007, iniciou-se o inventário da avifauna com a utilização da metodologia de 
observação em pontos, cuja campanha inicial já registrou 93 espécies.  
 
Palavras-chave: Vocalizações, Banco de Sons, Inhotim 
Órgão financiador: Instituto Cultural Inhotim/Museu de Ciências Naturais da PUC Minas 
 
PAINEL OU02 
 
REGISTROS DE VOCALIZAÇÕES DO PARQUE NACIONAL DA CHAPADA 
DIAMANTINA-BA DEPOSITADAS NO BANCO DE SONS DO MUSEU DE 
CIÊNCIAS NATURAIS PUC MINAS-MG / BIRDS’ VOCALIZATIONS FROM 
NATIONAL PARK CHAPADA DIAMANTINA-BA INCLUDED ON THE BANK OF 
SOUNDS AT MUSEU DE CIÊNCIAS NATURAIS PUC MINAS-MG 
 
Thiago Oliveira e Almeida; Alyne Perillo Guimarães Moreira; Rodrigo Morais Pessoa; Bruno 
Garzon Oliveira Câmara 
Laboratório de Ornitologia do Museu de Ciências Naturais PUC Minas 
thiagoalmeida_bio@yahoo.com.br 
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O Parque Nacional da Chapada Diamantina (PNCD) está localizado no sudeste do estado da 
Bahia. Abrange os municípios de Lençóis, Andaraí, Mucujê, Palmeiras e Ibicoara. Sua 
cobertura vegetal é formada por Campos Rupestres, Campos Gerais, Cerrado e Matas de 
Galeria, além de uma região similar ao Pantanal - o Marimbus. O relevo é montanhoso (tipo 
tabular com escarpas abruptas) compondo a serra do Sincorá, com altitudes variando de 400m 
e 1400m. Essa variação de altura é um dos fatores responsáveis pela grande biodiversidade da 
região. Entre os meses de junho de 1996 e maio de 1999, o biólogo André Carvalhaes efetuou 
um estudo da avifauna do PNCD. Como parte do mesmo, foram feitas gravações sistemáticas 
de todos os tipos de vocalizações das aves ao longo das 19 trilhas utilizadas no trabalho. O 
equipamento utilizado foi: Gravador Sony TCM 5000 EV / Microfone direcional Sennheiser 
ME 80 e fitas. Foram registradas vozes de 161 espécies, representando 45% do total de 
espécies encontradas no trabalho, acumulando um total de 483 gravações. Destaque para o 
número de gravações de Thamnophilus pelzelni (19), Thryothorus genibarbis (18), Cyanocorax 
cyanopogon (14) e Myrmeciza loricata (12). Essas gravações foram cedidas pelo biólogo 
responsável ao laboratório de Ornitologia do Museu de Ciências Naturais da Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais, em Belo Horizonte, e depositadas no banco de sons 
dessa instituição sob a numeração de tombo de MCN-AV 211 a 678, ficando assim disponível 
à comunidade científica.   
 
Palavras-chave: Chapada Diamantina, Vocalizações, Banco de Sons 
Órgão-financiador: Museu de Ciências Naturais - PUC Minas 
 
PAINEL OU03 
 
VARIAÇÃO ENTRE CONTATOS AUDITIVOS E VISUAIS EM PONTOS DE ESCUTA: A 
IMPORTÂNCIA DA VOCALIZAÇÃO NO REGISTRO DE ESPÉCIES / VARIATION 
BETWEEN VISUAL AND HEARING CONTACT IN COUNT POINTS: THE 
IMPORTANCE OF VOCALIZATION TO SPECIES RECORDS 
 
Flávio Kulaif Ubaid 
Laboratório de Vertebrados, UNESP, Av. Luiz Edmundo Coube, Caixa Postal 473, CEP 17001-
970, Bauru, São Paulo, Brasil. flavioubaid@yahoo.com.br 
 
Dentre as técnicas de amostragem desenvolvidas para levantamentos qualitativo e quantitativo da 
avifauna, a metodologia de pontos de escuta se encontra entre as mais utilizadas por ornitólogos 
por apresentar inúmeras vantagens sobre outros métodos, particularmente em ambientes 
fechados. Devido à estrutura vegetacional encontrada nas florestas tropicais e a existência de 
outros tipos de ambientes de difícil acesso (e.g., brejos e alagadiços), esse método também é mais 
indicado, uma vez que a visualização das espécies torna-se mais difícil, fazendo com que a maior 
parte dos registros seja auditivo. O presente estudo foi conduzido com o intuito de quantificar os 
contatos auditivos (CA) e visuais (CV) utilizando a metodologia de pontos de escuta, entre 
setembro de 2005 e agosto de 2006. O estudo foi realizado na Reserva Ecológica Amadeu 
Botelho, um fragmento de floresta estacional semidecidual (143 ha) localizado no município de 
Jaú, São Paulo. Foram marcados dez pontos em trilhas já existentes na mata, eqüidistantes 200 m 
entre si e, no mínimo, 50 m da borda da mata. Cada ponto foi amostrado mensalmente durante 10 
min, tendo início sempre 15 min antes do sol nascer. Se um mesmo indivíduo fosse contatado 
vocal e visualmente, considerou-se apenas o primeiro tipo de contato. Foram registradas 125 
espécies (38 famílias), em 2587 contatos. Os CA representaram 73,5% (n = 1902) e os CV 26,5% 
(n = 685) do total. O maior número de CA ocorreu em outubro e o menor em julho. Em relação 
aos CV, o maior valor foi obtido em maio e o menor em novembro. Do total de espécies, 42 
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(33,6%) só foram registradas pela voz, 11 (8,8%) apenas visualmente, e 72 (57,6%) pelos dois 
tipos de contato. Os resultados indicam uma maior atividade vocal no período reprodutivo, e 
ilustram a importância de se conhecer as manifestações sonoras das espécies na utilização da 
metodologia de pontos de escuta. 
 
Palavras-chave: Pontos de escuta, levantamento quantitativo, manifestações sonoras. 
Órgão financiador: PIBIC/CNPq 
 
PAINEL OU04 
 
ESTUDO CROMOSSÔMICO DE Crotophaga ani (CUCULIDAE, CUCULIFORMES): 
UMA ALTERNATIVA PARA O CONHECIMENTO DOS CROMOSSOMOS DE AVES 
SILVESTRES/CHROMOSOME STUDY OF Crotophaga ani (CUCULIDAE, 
CUCULIFORMES): AN ALTERNATIVE FOR UNDERSTANDING THE 
CHROMOSOMES OF WILD BIRDS 
 
João Paulo Fernandes de Oliveira1,2, Márcia Cristina Pascotto2 e Paulo César Venere2 
1Graduação em Ciências Biológicas, Instituto Universitário do Araguaia, UFMT. 
camafel@hotmail.com 
2 Departamento de Ciências Biológicas  e da Saúde / DCBS - Universidade Federal de Mato 
Grosso, Pontal do Araguaia , MT 
 
Apesar de abundantes e bem conhecidas em termos de ecologia, comportamento e biologia, 
as aves são um dos grupos menos estudado citogeneticamente, apesar dos conhecimentos 
sobre os padrões evolutivos de cariótipos terem revelado importantes informações sobre as 
relações taxonômicas em diversos grupos de aves, como também possibilitam esclarecimentos 
sobre a diferenciação dos cromossomos sexuais e a identificação de espécies que não 
apresentam dimorfismo sexual na coloração da plumagem. Além disso, a determinação das 
características cromossômicas representa uma importante ferramenta para planos de 
conservação in situ e ex situ. Possivelmente, a escassez de estudos citogenéticos de aves 
silvestres se deve à dificuldade na amostragem e na obtenção do material de estudo, sendo os 
poucos trabalhos existentes realizados com espécies de cativeiros. Assim, visando um 
conhecimento prévio do cariótipo de algumas aves silvestres, o presente trabalho se propôs a 
estudar os cromossomos de Crotophaga ani (anu-preto), uma espécie comum do cerrado e 
encontrada em quase todo o território nacional. Os dois exemplares amostrados (um macho e 
uma fêmea) são provenientes de atropelamento na Rod. MT 100, na altura do Km 3, que liga 
o município de Pontal do Araguaia/MT ao campus da Universidade Federal de Mato Grosso, 
IUniAraguaia. Para os estudos cromossômicos foi utilizada uma metodologia de culturas 
curtas (2 a 4 horas) da medula óssea em solução de Hank’se e, até o momento, foram 
analisados os cromossomos corados com Giemsa. De acordo com os resultados obtidos, 
Crotophaga ani possui o cariótipo composto por 24 macro-cromossomos e cerca de 30 micro-
cromossomos (2n=12 + 30). Os resultados, ainda que preliminares, revelaram que existem 
divergências no cariótipo do anu-preto, em relação aos dados de literatura. A continuidade 
desse trabalho será de suma importância para um melhor conhecimento da avifauna silvestre 
brasileira.  
 
PAINEL OU05 
 
REPRESENTATIVIDADE DE AVES DA COLEÇÃO DE VERTEBRADOS DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (UFMT)./ REPRESENTATION OF 
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BIRDS OF THE VERTEBRATES COLLECTION OF UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
MATO GROSSO (UFMT). 
 

Alliany Giselle Silveira Barbosa da Rosa1 e Milene Garbim Gaiotti 1   

1 Laboratório de Ornitologia, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá - MT. 
indyan.angel@gmail.com  
 
Coleções científicas são importantes fontes de dados para avaliar a diversidade biológica, 
fornecendo material para trabalhos ecológicos e zoogeográficos. As espécies de Aves da 
coleção de Vertebrados da UFMT estão agrupadas por famílias, devidamente etiquetadas e 
tombadas. Através destes dados, verificamos, em porcentagens, qual a família e espécie mais 
representativa, bem como, a abrangência geográfica das coletas. A maioria (93,36%) das 
coletas foram realizada no estado de Mato Grosso, sendo que 28,04% são do distrito de 
Pirizal, N.S.do Livramento - MT, 17,92% de Chapada dos Guimarães - MT e 15,96% de 
Aripuanã - MT, as coletas de outros estados estão distribuídas entre as cidades de São 
Gonçalo do Rio Abaixo – MG (3,36%) e Serra do Cachimbo – PA (0,28%). Dentre as 49 
famílias presentes na coleção, a família Tyrannidae apresenta maior representatividade de 
espécies (43 espécies, 16,66%), a espécie Monasa nigriffrons da família Bucconidae possui o 
maior número de indivíduos representados (2,6%), seguida por Glyphorynchus spirurus (1,78%) 
da família Tyrannidae e Elaenia albiceps (1,63%) da família Dendrocolapitidae.   
 
Palavras-chave: Coleção científica, Representatividade, Aves. 
 
PAINEL OU06 
 
PARASITISMO POR Plasmodium spp. EM AVES DO ESTADO DO TOCANTINS/ 
Plasmodium spp. PARASITISM IN TOCANTINS STATE BIRDS 
 
Nayara de Oliveira Belo1, Débora Rodello2,3, Mateus Henrique Gouveia1, Érika Martins Braga1,3 e  
Renato Torres Pinheiro2,3  
1Universidade Federal de Minas Gerais. Nayarabelo@yahoo.com.br. mateushg@hotmail.com. 
embraga@icb.ufmg.br 
2Licenciada em Biologia - Universidade Federal do Tocantins. emurawa@uft.edu.br. 
renatopin@uft.edu.br 
3Grupo de Pesquisa em Conservação de Aves do Cerrado 
 
Os processos de urbanização e a destruição de habitats naturais podem interferir na distribuição e 
na prevalência de hemoparasitos aviários uma vez que o estresse ambiental afeta sob diversas 
maneiras o sistema hospedeiro-parasito. Nosso estudo teve como objetivo analisar, 
comparativamente, as freqüências de parasitismo por Plasmodium spp. em aves urbanas e de 
ambientes preservados. O estudo foi conduzido no estado do Tocantins onde foram analisados 
102 passeriformes, sendo 51 pertencentes à cidade de Palmas (área urbana) e 51 aos Parques 
Estaduais (P.E.) do Lajeado e Cantão. As aves foram capturadas com redes de neblina e os dados 
referentes às características biológicas das aves foram coletados. Aproximadamente 20µL de 
sangue foram obtidos a partir da punção do tarso esquerdo das aves sendo destinados à extração 
de DNA. As amostras foram processadas por nested PCR para amplificação do gene estrutural 18S 
rRNA segundo protocolo descrito por Ribeiro e colaboradores (2005). Trinta e sete aves 
apresentaram infecção por Plasmodium spp., sendo 24 aves pertencentes a cidade de Palmas, 11 
pertencentes ao P.E. Lajeado e 2 ao P.E. Cantão. Não foi possível correlacionar a freqüência de 
aves positivas à variáveis como sexo e idade das mesmas uma vez que a maioria foi identificada 
como adulta e de sexo indeterminado. Além disso, não foi observada diferença estatística entre as 
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freqüências de positividade e as áreas analisadas (p= 0,06). Houve uma maior proporção de 
espécies florestais parasitadas (75,7%), seguidas pelas campestres (21,6%) e aquáticas (2,7%). 
Turdus leucomelas foi a espécie com maior número de indivíduos parasitados (n=10). Esses dados 
preliminares apontam para a necessidade de se intensificar esse estudo na região a fim de se 
determinar o efeito da urbanização sobre a saúde das aves. Espera-se, também que o parasitismo 
por Plasmodium possa ser considerado um importante parâmetro de avaliação do efeito da 
urbanização sobre populações animais.  
 
Palavras-chave: Plasmodium, passeriformes, urbanização. 
 
PAINEL OU07 
 
OCORRÊNCIA DE HELMINTOS PARASITAS EM AVES DA REGIÃO DO ALTO 
RIO JAPURÁ, NOROESTE DA AMAZÔNIA BRASILEIRA / OCURRENCE OF 
HELMINTHIC PARASITES IN BIRDS OF THE UPPER JAPURÁ RIVER, 
NORTHWESTERN AMAZONIAN BRAZIL. 
 
Larissa S. Pelegrini1, Thiago V. V. Costa2, Ana Lúcia Gomes1, Mario Cohn-Haft2 e José Celso 
O. Malta 1    
1Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Laboratório de Parasitologia de Peixes, Cx. P. 
478, CEP 69060-000, Manaus, Amazonas, Brasil. E-mail: larapelegrini@yahoo.com.br 
2 Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coleção de Aves, Manaus, AM, Brasil.  
 
A região noroeste da Amazônia brasileira é relativamente pouco conhecida do ponto de vista 
ornitológico, sendo que contribuições a respeito das faunas parasitárias de aves daquela região 
são inexistentes. A fauna de helmintos endoparasitas conhecida para aves consiste 
basicamente de espécies dos filos Nematoda, Platyhelminthes (Trematoda e Cestoda) e 
Acanthocephala, os quais podem infectar o trato digestório, os rins, os pulmões, os olhos e as 
cavidades torácica e abdominal. O objetivo deste trabalho foi conhecer a fauna parasitária de 
aves coletadas na Estação Ecológica Juami-Japurá, Estado do Amazonas, Brasil (01º39’ S, 
68º02’ W). Foram analisados 103 indivíduos de 52 espécies, pertencentes a 15 famílias das 
ordens Caprimulgiformes, Apodiformes, Coraciiformes, Piciformes e Passeriformes. Foram 
analisadas as cavidades torácica e abdominal, o intestino, o mesentério e os olhos, e calculados 
os índices parasitários. Cerca de 38% das espécies de aves analisadas estavam parasitadas por 
pelo menos um grupo parasita. Um total de 165 parasitas foi coletado, pertencentes aos 
grupos Nematoda, Trematoda, Cestoda e Acanthocephala. As espécies do filo Nematoda 
foram dominantes (81,2%) em relação aos demais grupos parasitas, estando presente em 
25,2% das aves. As espécies de Cestoda parasitavam 13,6% dos hospedeiros, enquanto que as 
de Trematoda estavam presentes em apenas duas aves. Quanto às espécies do filo 
Acanthocephala, foram encontrados apenas dois exemplares em duas aves analisadas. A 
ocorrência de muitas larvas de Nematoda indicou que estas aves são hospedeiros 
intermediários desses parasitas, enquanto que a ocorrência de adultos de Trematoda, Cestoda 
e Acanthocephala mostrou que tais aves são hospedeiros definitivos para esses grupos. A 
incidência de parasitas está diretamente relacionada ao hábito insetívoro de algumas espécies, 
não sendo observada a ocorrência de parasitas nas aves frugívoras analisadas. 
  
Palavras-chave: endoparasitas, Amazônia, helmintos. 
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PAINEL OU08 
 
INTRONS NUCLEARES COMO FERRAMENTAS PARA ESTUDOS DE GENÉTICA 
DE POPULAÇÕES DE Rhynchops niger (AVES: CHARADRIIFORMES) / NUCLEAR 
INTRONS AS TOOLS FOR POPULATION GENETIC STUDIES IN Rhynchops niger 
(AVES: CHARADRIIFORMES) 
 
Rafael Renatino Canevarolo1, Carolina Isabel Miño1 e Sílvia Nassif Del Lama1  
1Departamento de Genética e Evolução, Universidade Federal de São Carlos. Rodovia 
Washington Luiz Km 235. 13565-905. São Carlos - SP. Brasil. rcaneva@uol.com.br. 
 
Os íntrons nucleares (trechos de DNA não codificantes que se encontram dentro das 
seqüências gênicas codificadoras de aminoácidos) são marcadores moleculares que têm sido 
úteis em estudos de espécies nas quais outros marcadores (ex: Região Controladora do 
mtDNA) apresentam indícios de heteroplasmia, ou quando a diversidade genética nesses 
locos é pouca. Quatro introns nucleares (Gapdh, N= 52; α-Enolase, N= 28, MPP, N= 18 e 
RP40, N= 15) foram avaliados como potenciais marcadores genéticos neutros úteis para 
estudos de genética de populações no talha-mar (Rynchops niger) mediante a técnica de PCR-
SSCP. O loco RP40 amplificou um fragmento de 350 pb. que mostrou quatro padrões 
diferentes: P1 (6,66%); P2 (40%), P3 (40%) e P4 (13,34%). Um fragmento de 290 bp foi 
obtido para o marcador α-Enolase, que apresentou cinco padrões com freqüências de: P1 
(71,6%), P2 (14,4%) P3 (3,5%) P4 (7%) e P5 (3,5%).  Já o loco Gapdh mostrou-se altamente 
variável (múltiplos padrões de bandas) na amostra analisada, o que dificultou a análise de esse 
íntron mediante SSCP. Já o MPP resultou monomórfico nos indivíduos testados, 
apresentando um único padrão de bandas. A análise dos eletroferogramas resultantes do 
seqüenciamento automático dos fragmentos permitiu a correta identificação de mudanças 
pontuais nas seqüências de bases, que foram responsáveis pelos distintos padrões. Este 
trabalho demonstra que a variação detectada visualmente mediante a técnica de PCR-SSCP 
pode ser atribuída a câmbios específicos e, portanto, ajudar na associação de diferentes 
padrões com haplótipos determinados. Esta ferramenta alternativa poderá auxiliar nos estudos 
de genética de populações do talha-mar, nos quais é requerida a análise de muitos indivíduos. 
 
Palavras chaves: diversidade genética, íntrons nucleares, PCR-SSCP,  talha-mar.  
Órgãos financiadores: CNPq, FAPESP. 
 
PAINEL OU09 
 
DADOS SOBRE DESENVOLVIMENTO DE FILHOTES DE Amazona aestiva EM 
CATIVEIRO/ DADOS EL DESAROLLO DE PICHONES DE Amazona aestiva EN 
CAUTIVEIRO 
 
Mariangela da Costa Allgayer1*, Elisabete Gabrelli1 e Márcia Cziulik2 
 1Universidade Luterana do Brasil, Canoas RS. mariangela@asasdobrasil.com.br 
 2Universidade Federal do Paraná, Curitiba PR, e-mail: marciafoz@uol.com.br.  
 
O Amazona aestiva, embora atualmente não esteja na lista de aves ameaçadas de extinção 
poderá chegar a esta situação, pois tem sido intensamente coletado em sua área de distribuição 
no Brasil para atender um mercado ilegal de animais, sendo um dos psitacídeos mais 
comumente encontrado em cativeiro. Com a regulamentação da criação de animais silvestres 
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pelo IBAMA, o número de criadores aumentou significativamente, impulsionando a produção 
de filhotes desta espécie. O desenvolvimento do filhote está vinculado ao manejo utilizado, 
onde a nutrição adequada é fundamental e a avaliação do peso corporal diário uma ferramenta 
importante para sobrevivência dos neonatos. O objetivo deste trabalho foi avaliar o ganho de 
peso em filhotes de Amazona aestiva durante um período de 60 dias. Foram utilizados 127 
filhotes de papagaios provenientes de incubação artificial. Os dados sobre o crescimento dos 
mesmos foram obtidos através da verificação do peso logo após a eclosão e diariamente, antes 
da primeira alimentação, até completarem 60 dias de idade. Os papagaios foram alimentados 
com auxílio de seringas utilizando ração Megazoo I 25 até a idade de 30 dias e 
posteriormente com Megazoo I 20. O peso médio ao nascer dos filhotes foi de 13,76 ± 1,39g 
e o pico de crescimento ocorreu entre 46-48 dias, com peso médio de 415,27g. Os papagaios 
obtiveram ganho de peso crescente até a idade de 28 dias, estabilizando-o e reduzindo-o a 
partir de então. Os resultados demonstram um crescimento satisfatório indicando que as 
fórmulas contêm os nutrientes adequados para o desenvolvimento de filhotes de Amazona 
aestiva. O sucesso reprodutivo e o manejo adequado, em cativeiro, podem diminuir a pressão 
pela captura de filhotes em ambiente natural contribuindo para a conservação da espécie. 
 
Órgãos financiadores: Criadouro Asas do Brasil e Universidade Luterana do Brasil – ULBRA 
 
PAINEL OU10 
 
AUSÊNCIA DE HEMOPARASITOS EM Agelaius ruficapillus EM ÁREA DE PLANTIO 
DE ARROZ IRRIGADO NA GRANJA QUADRO IRMÃOS, MUNICÍPIO DO RIO 
GRANDE, RS / ABSENCE OF HEMOPARASITE IN Agelaius ruficapillus IN AREA OF 
PLANTATION OF RICE IRRIGATED IN THE FOUR BROTHERS FARM, RIO 
GRANDE CITY, RS. 
 
Vanessa Oliveira Britto1; Luciana Siqueira Silveira dos Santos2, Maximiano Pinheiro Cirne1 e 
Geraldo Mastrantonio 1  
1Laboratório de Ornitologia – UCPel –Universidade Católica de Pelotas. 
vanessabritto@terra.com.br 
2Universidade Federal de Pelotas – UFPel. 
 
Agelaius ruficapillus é uma ave que por estar em processo de expansão populacional por 
encontrar nas lavouras orizícolas as condições propícias de abrigo, de alimento, de 
reprodução, entre outras, e por interagir diretamente com o homem através destas culturas. 
Desta forma pode ocorrer transferência de parasitos sangüíneos, entre eles. A não existência 
de estudos com parasitos sangüíneos em A. ruficapillus que se encontram disseminados por 
todas as áreas de terras baixas do Rio Grande do Sul, levou-nos a de detectar a ocorrência 
destes hemoparasitos e a viabilidade de sua transmissão ao homem. Existe uma vasta 
variedade de protozoários do sangue que infectam pássaros, incluindo Tripanossoma, 
Plasmodium, Haemoproteus e Leucocytozoom. A diferença na prevalência, distribuição geográfica; 
abundância de alimento dos vetores e diferenças fisiológicas faz com que algumas aves sejam 
mais suscetíveis do que outras. Desta forma podemos determinar se A. ruficapillus poderá ou 
não ser um vetor de doença para outras espécies, em especial a humana, já que o contato 
homem/ave é muito grande. As capturas ocorreram na Granja Quatro Irmãos no município 
do Rio Grande. Foram capturados 60 indivíduos entre machos e fêmeas em diferentes fachas 
etárias e plumagens, as quais foram submetidas ao processo de biometria e coleta de sangue. 
Com base nos dados analisados, detectou-se à inexistência de tais hemoparasitos no sangue de 
A. ruficapillus. 
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Palavras chaves: Hemoparasitos; Agelaius rufucapilus; parasitos sanguíneos. 
Fonte financiadora: UCPel 
 
PAINEL OU11 
 
PARASITOS DE Columba livia domestica DA CIDADE DE LAGES, SANTA CATARINA, 
BRASIL / PARASITES OF Columba livia domestica IN LAGES COUNTY, SANTA 
CATARINA, BRAZIL. 
 
Sandra Márcia Tietz Marques 1;Rosiléia Marinho de Quadros 2; Cíntia Jardim da Silva 2 e 
Marisa Baldo 2 

1 Faculdade de Veterinária, UFRGS, PA, RS. CP: 15.095. sandra.marques@ufrgs.br 
2 UNIPLAC, Universidade do Planalto Catarinense, Lages, SC. rosileia18@hotmail.com 
 
O presente trabalho determinou a fauna parasitária de pombos (Columba livia domestica) do 
município de Lages, SC. Foram capturadas 58 aves e coletadas amostras de sangue e fezes. O 
diagnóstico hemoparasitológico foi através das técnicas de Panótico e Giemsa e as amostras 
de fezes pelo método de Sheather. Para os hemoparasitos, destacou-se o Haemoproteus sp. com 
39 (67,24%) aves positivas para a técnica de Panótico e 27 (46,55%) para a técnica de Giemsa. 
Em todos os pombos observou-se a presença da mosca Pseudolynchia canarienses. O diagnóstico 
coprológico foi  positivo em 43 (74,14%) aves: 86,05% para protozoários (100%  de Eimeria 
spp.) e 32,56% para nematódeos (92,86%  de Ascaridia sp. e 21,43% de Capillaria sp.);  20,93% 
das amostras apresentavam-se multiparasitadas, e 77,78% da associação entre Eimeria spp. e 
Ascaridia sp., 11,11% de Ascaridia sp. e Capillaria sp. e ainda 11,11% com mais de dois 
parasitos.  O resultado para P. canariensis é igual ao encontrado em pombos em Minas Gerais; 
estudo em São Paulo com 3 espécies de pombos detectou  prevalências menores, de 33 a 
58%. Nas Ilhas Canárias, a prevalência de P. canariensis foi de 36%. Estes resultados para 
hemoparasitos, em comparação com os poucos trabalhos no Brasil, detectaram maiores 
índices que os de São Paulo, para H. columbae, e percentual menor que o encontrado em Minas 
Gerais. Na avaliação de Haemoproteus sp. em pombos e outras aves, países como Costa Rica, 
Alasca e  Japão mostraram prevalências menores que 10%; nos Estados Unidos, na Colômbia,  
na Bulgária e em Queensland, as prevalências variaram de 20 a 32%. Resultados de 
prevalência de valores semelhantes ou maiores para Haemoproteus sp. foram demonstrados em 
Uganda (76,5%), na Áfica do Sul (80%), nas Ilhas Canárias (82%) e no arquipélago de 
Galápagos (89%). Não houve evidências da presença de ecto ou endoparasitos com potencial 
zoonótico para o homem.Esta investigação é o primeiro relato de parasitos em Columba livia 
em Santa Catarina. 
 
Palavras-chave: pombos, diagnóstico parasitológico, Haemoproteus  sp. 
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PAINEL OU12 
 
ESTIMATIVAS DE ABUNDÂNCIA DE AVES DE SUBOSQUE OBTIDAS ATRAVÉS 
DE CONTAGEM POR PONTOS E CAPTURAS EM REDES ORNITOLÓGICAS/ 
ESTIMATING UNDERSTORY BIRDS ABUNDANCE BY POINT COUNTS AND 
MIST NETS CAPTURES 
 
Carlos Candia-Gallardo1, Paulo de Tarso Zuquim Antas2, Fábio Schunck3 e Giulyana 
Althmann Benedicto3 

1Departamento de Ecologia, IB, USP, candiagallardo@yahoo.com.br;  
2Fundação Pró-Natureza – FUNATURA, ptzantas@abordo.com.br;  

3Departamento de Zoologia, IB, USP 
 
Estimativas de abundância relativa de aves são comumente utilizadas como variáveis 
dependentes em estudos sobre efeitos da fragmentação florestal, monitoramentos 
populacionais, preferências de habitat, dentre outros. Uma premissa básica destes estudos, 
geralmente baseados em apenas um único método de amostragem, é a acurácia das estimativas 
obtidas. No entanto, devido a sua alta mobilidade, a obtenção de estimativas confiáveis para 
aves é um desafio. Estimamos a abundância de nove passeriformes de subosque da Mata 
Atlântica utilizando simultaneamente contagem por pontos e capturas em redes ornitológicas. 
Realizamos as amostragens em doze sítios no estado de São Paulo, distribuídos entre a Serra 
da Mantiqueira, Serra do Mar, Serra de Paranapiacaba e Depressão Periférica. Cada sítio foi 
amostrado uma vez por estação, durante um ano. Comparamos as estimativas obtidas a partir 
dos dois métodos através de correlações não-paramétricas. Apenas uma espécie (Myrmeciza 
squamosa) teve suas estimativas de abundância positivamente correlacionadas. Sete espécies 
não apresentaram correlação entre suas respectivas estimativas (Sittasomus griseicapillus, 
Xiphorhynchus fuscus, Pyriglena leucoptera, Chiroxiphia caudata, Habia rubica, Basileuterus leucoblepharus 
e Basileuterus culicivorus), enquanto que uma (Schiffornis virescens) apresentou suas estimativas 
marginalmente correlacionadas. Nossos resultados indicam que estudos baseados em apenas 
um único método devem ser interpretados com cautela, assim como comparações entre 
estudos que empregaram métodos distintos. Recomendamos, portanto, que estudos baseados 
em estimativas de abundância relativa usem de forma combinada diferentes métodos. Assim, 
análises críticas das estimativas obtidas podem ser melhor subsidiadas.  
 
Palavras-chave: Abundância relativa, aves de subosque, contagem por pontos, redes 
ornitológicas, Mata Atlântica. 
Órgão financiador: Suzano Papel e Celulose. 
 
PAINEL OU13 
 
TAMANHO DE BANDOS E VARIAÇÃO MÉDIA DE INDIVÍDUOS DE Estrilda astrild 
(ESTRILDIDAE) NA HORTA DO CAMPUS UMUARAMA, UBERLÂNDIA-MG / SIZE 
OF FLOCKS AND AVERAGE VARIATION OF INDIVIDUALS OF Estrilda astrild 
(ESTRILDIDAE) AT THE KITCHEN GARDEN OF CAMPUS UMUARAMA, 
UBERLÂNDIA-MG  
 
Lucilene Umbelino Gama2, Cyntia Goulart Corrêa Bruno2, Alexandre Gabriel Franchin1,3 e 
Oswaldo Marçal Júnior1 
1Laboratório de Ornitologia e Bioacústica, Instituto de Biologia, Universidade Federal de 
Uberlândia (UFU), Uberlândia – MG. 
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2Graduação em Ciências Biológicas, UFU. cyntia_bio@yahoo.com.br 
3 Programa de Pós-graduação em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais, UFU. 
Bolsista Capes. agfranchin@hotmail.com 
 
Pequena ave campestre africana introduzida no Brasil e pertencente à família Estrildidae, 
Estrilda astrild é conhecida popularmente como bico-de-lacre. Forrageia em bandos numerosos 
que podem atingir cerca de 200 indivíduos. O trabalho teve como objetivos verificar o 
tamanho médio de bandos de Estrilda astrild, a dieta da espécie e a variação média do número 
de indivíduos em pontos da horta do Campus Umuarama da Universidade Federal de 
Uberlândia. Foram determinados seis pontos de observação de bandos de E. astrild e as 
observações foram realizadas em duas etapas, cada uma com duração de dois dias. A primeira 
foi realizada em setembro, compreendendo os horários de 08:00 às 11:00 e de 12:00 às 15:00, 
a segunda em março, nos horários de 07:00 às 10:00, 11:00 às 14:00 e 15:00 às 18:00. Dentre 
os recursos presentes na horta e que foram utilizados pela espécie, pode-se citar: gramíneas, 
insetos, sementes imaturas, água e algodão. Na primeira etapa do estudo, verificou-se que o 
ponto com maior freqüência de bandos (n=19) foi P2, o qual era constituído por uma 
plantação de cana-de-açúcar. No ponto P4, constituído por um indivíduo da espécie Caeslpinia 
peltophoroides (Sibipiruna), foram observados os maiores bandos, com uma média geral de 85 
indivíduos nos bandos. Através das observações da primeira e principalmente da segunda 
etapa, verificou-se que os horários com maior presença de indivíduos nos pontos analisados 
foram os compreendidos entre 09:00 e 15:30 e que os bandos de E. astrild estiveram ausentes 
ou em baixa freqüência em horários anteriores às 08:00 e posteriores às 16:00. A presença de 
bandos observada em alguns pontos, como ocorrido em P2, P4 e P5, pode estar associada à 
abundância de recursos nestes locais, enquanto a baixa presença de bandos em alguns pontos 
de observação relacionou-se à baixa disponibilidade de recursos.  
 
Palavras-chave: Estrilda astrild, bandos, recursos. 
 
PAINEL OU14 
 
Pitangus sulphuratus COMO NOVO HOSPEDEIRO PARA Ornithonyssus bursa (ACARI: 
MACRONYSSIDAE) NO RIO GRANDE DO SUL/ Pitangus sulphuratus AS NEW HOST 
FOR Ornithonyssus bursa (ACARI: MACRONYSSIDAE) IN THE RIO GRANDE DO SUL. 
 
Carolina Silveira Mascarenhas1, Marco Antonio Afonso Coimbra2, Cristiane Kruger1 e João 
Guilherme Werner Brum1 
1Laboratório de Parasitologia – Instituto de Biologia – Universidade Federal de Pelotas. 
phrybio@hotmail.com 
2Núcleo de Reabilitação da Fauna Silvestre e Centro de Triagem de Animais Silvestres 
(NURFS/CETAS) – Universidade Federal de Pelotas. 
 
As aves são hospedeiras de uma rica diversidade de ácaros que infestam penas, pele, vias 
respiratórias e ninhos. Muitas espécies são hematófagas atuando como vetores de vários 
patógenos como protozoários, bactérias e vírus deixando as aves susceptíveis a infecções 
secundárias, podendo levá-las á morte. O NURFS-CETAS/UFPel atendeu em dezembro de 
2006 dois filhotes de Pitangus sulphuratus (bem-te-vi) intensamente parasitados por ácaros. O 
ninho com as aves foi encontrado caído no chão após forte temporal na zona urbana da 
cidade Pelotas-RS. Os ácaros foram removidos e levados ao Laboratório de Parasitologia para 
identificação. Os espécimes foram clarificados em lactofenol, montados em meio de Hoyer 
entre lâmina e lamínula e identificados à Ornithonyssus bursa, conhecido como “Tropical Fowl 
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Mite”. Este ácaro distribui-se pelas regiões tropicais e subtropicais como parasito de aves 
domésticas e silvestres, sendo encontrado em maior número em ninhos parasitando filhotes, 
tendo curto tempo de geração e podendo rapidamente aumentar sua população.  Ornithonyssus 
bursa já foi registrado na cidade parasitando filhotes de Megascops choliba (corujinha-do-mato). 
Existem relatos de dermatites alérgicas em humanos causados por esse ácaro nidícola, devido 
à presença de ninhos de aves sinantrópicas em construções. Ninhos parasitados e 
recentemente abandonados pelos filhotes fazem com que os ácaros entrem nas casas em 
busca de alimento exercendo hematofagia no homem.  Registra-se, portanto, P. sulphuratus 
como um novo hospedeiro para O. bursa. 
 
Palavras-chave: ectoparasito, ácaro, bem-te-vi. 
 
PAINEL OU15 
 
Cygnus melanocoryphus E Callonetta leucophrys COMO NOVOS HOSPEDEIROS PARA O 
ÁCARO NASAL Rhinonyssus rhinolethrum (ACARI: RHYNONYSSIDAE) NO RIO 
GRANDE DO SUL/ Cygnus melanocoryphus AND Callonetta leucophrys AS NEW HOSTS FOR 
THE NASAL MITE Rhinonyssus rhinolethrum (ACARI: RHYNONYSSIDAE) IN THE RIO 
GRANDE DO SUL. 
 
Carolina Silveira Mascarenhas1, Marco Antonio Afonso Coimbra2 , Cristiane Kruger1 e João 
Guilherme Werner Brum1 
1Laboratório de Parasitologia – Instituto de Biologia – Universidade Federal de Pelotas. 
phrybio@hotmail.com 
2Núcleo de Reabilitação da Fauna Silvestre e Centro de Triagem de Animais Silvestres 
(NURFS/CETAS) – Universidade Federal de Pelotas 
 
Os ácaros nasais são endoparasitos que habitam o sistema respiratório das aves, sendo 
encontrados preferencialmente na membrana que reveste os cornetos nasais. Todavia, são 
freqüentemente encontrados na porção anterior das narinas, laringe, traquéia, pulmão, sacos 
aéreos e conjuntivais. Algumas espécies alimentam-se de sangue (Rhinonyssinae) e outras de 
tecidos (Speleognathinae, Turbinoptinae e Cytoditidae). Existem várias espécies registradas 
tanto no Brasil como no exterior, sendo Sternostoma tracheacolum a mais conhecida, devido aos 
problemas respiratórios que causa em canários-belga (Serinus canarius). As aves parasitadas 
apresentam ruídos respiratórios, dispnéia e ausência de canto, algumas se recuperam, mas a 
maioria adoece e morre. Foram coletados de um espécime de Cygnus melanocoryphus (cisne-do-
pescoço-preto) e de quatro espécimes Callonetta leucophrys (marreca-de-coleira) exemplares de 
ácaros nasais identificados á Rhinonyssus rhinolethrum. O C. melanocoryphus oriundo da cidade de 
Pelotas-RS foi atendido pelo NURFS-CETAS/UFPel e veio á óbito. Os exemplares de C. 
leucophrys provenientes de apreensão de caça também foram encaminhados ao mesmo órgão 
pela Companhia de Policiamento Ambiental da Brigada Militar-RS. Os ácaros foram coletados 
durante a necropsia das aves através da dissecação e lavagem da cavidade nasal. Os artrópodes 
foram clarificados em lactofenol e montados permanentemente em meio de Hoyer.  R. 
rhinolethrum apresenta uma ampla distribuição geográfica, sendo comumente encontrado em 
anatídeos na América do Norte; no Brasil há registros da associação desse ácaro com 
Dendrocygna viduatta, D. bicolor e Netta peposaca.  
 
Palavras-chave: ácaro nasal, cisne-do-pescoço-preto, marreca-de-coleira. 
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PAINEL OU16 
 
HELMINTOS PARASITOS DE Netta peposaca (MARRECÃO) (AVES: ANATIDAE) NO 
RIO GRANDE DO SUL, BRASIL / HELMINTHS PARASITES OF Netta peposaca (Rosy-
billed Pochard) (BIRDS: ANATIDAE) IN THE RIO GRANDE DO SUL, BRAZIL 
 
Rosa Maria Massaro Paulsen1; João Guilherme Werner Brum2 e Cristiane Krüger3 
1Depto de Medicina Veterinária Preventiva, Fac. Veterinária, UFPel. 
paulsenqueen@hotmail.com 
2Depto de Microbiologia e Parasitologia, IB, UFPel 
3Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Fitossanidade, Entomologia, Faculdade de 
Agronomia, UFPel, Pelotas, RS. 
 
Netta peposaca (marrecão) distribui-se em ambientes aquáticos entre a faixa de clima temperado 
e subtemperado do Cone Sul da América do Sul. No Brasil ocorrem em banhados e várzeas 
do Rio Grande do Sul e, raramente, na zona costeira meridional de Santa Catarina, Paraná e 
São Paulo. Mundialmente, existem, 140 espécies de anatídeos, sendo 24 no Brasil e, 21 
somente no RS, caracterizando-o como o maior Estado do Brasil em diversidade de espécies 
desta família. Com os objetivos de fazer um levantamento quantitativo e qualitativo de 
helmintos de N. peposaca em vida livre e relatar a Prevalência, Abundância e Intensidade Média 
destes parasitos no hospedeiro, foram analisados 30 anatídeos, oriundos da Estância Boa 
Vista, situada na BR 471, Km 473, em Rio Grande e de áreas situadas à margem da BR 116, 
Km 491, em Turuçú-RS, que foram necropsiados, tendo conteúdo do sistema digestório, 
analisados. Cada órgão, teve seu conteúdo processado, tamisado, e inspecionado 
microscopicamente, ou por lupa (40x) na busca de nematóides. Cada conteúdo retido no 
tamis (malha 150µm), foi colocado em frascos isolados contendo Álcool 70o GL, para 
posterior analise e identificação. Os resultados obtidos para os nematóides foram: Capillaria sp 
(P=36,67%; A=0,80; IM=2,18) na mucosa do esôfago/papo e Capillaria sp. (P=83,33%; 
A=5,50; IM=6,60) nos cecos, tiveram P e IM intermediários, quando comparados com relatos 
de autores em anatídeos do gênero Anas, embora P para Capillaria sp nos cecos tenha sido 
mais alta; Epomidiostomum sp. (P= 86,67%; A=4,27; IM=4,92) na mucosa da moela e Tetrameres 
sp (P=73,33%; A=4,10; IM=5,59) no esôfago e proventrículo, tiveram P e IM intermediárias 
a observada por autores em Anas spp., Dendrocygna bicolor e D. autumnalis, embora P para 
Tetrameres sp tenha sido mais alta à obtida por MOHR (2001) em N. peposaca e D. bicolor; 
Strongyloides minimum (P=30%; A=0,90; IM=3,00) no intestino delgado, teve a P e IM, 
equivalente a obtida por autores em anatídeos do gênero Anas. 
 
Palavras-Chave: Netta peposaca, Anatídeos, Helmintos, Nematóides, marrecão. 
 
PAINEL OU17 
 
HELMINTOS PARASITOS DE Columbina picui NO RIO GRANDE DO SUL, BRASIL / 
HELMINTHS PARASITES OF Columbina picui IN RIO GRANDE DO SUL, BRASIL 
 
Marco Antonio Afonso Coimbra1, Cristiane Kruger2, Carolina Silveira Mascarenhas2 e Gertrud 
Muller2 

1Núcleo de Reabilitação da Fauna Silvestre e Centro de Triagem de Animais Silvestres 
(NURFS/CETAS) – Universidade Federal de Pelotas. colibri_bio@yahoo.com.br 
2Laboratório de Parasitologia – Instituto de Biologia – Universidade Federal de Pelotas. 
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Columbina picui, popularmente conhecida como rolinha-picuí, é um pequeno columbídeo de 
corpo acinzentado, com uma curta faixa negra nas coberteiras das asas, bico negro, patas 
avermelhadas e íris com três anéis de cores distintas (branco, azul e carmim), além de um 
conspícuo anel perioftálmico branco. Vivem em ambientes abertos em pequenos bandos ou 
em casais, comumente encontrados no solo em busca de alimento como grãos e pequenos 
frutos, além de restos de alimentos humanos. A espécie distribui-se por todo território 
gaúcho, sendo observada em todas as estações do ano; além do Brasil, a espécie também pode 
ser encontrada em outros países da América do Sul (Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, 
Bolívia, Colômbia e Peru). O conhecimento sobre a fauna parasitária de columbídeos 
silvestres que ocorrem no território brasileiro ainda é escasso. A maioria dos estudos 
existentes no Brasil, e mundo estão relacionados à Columba livia, espécie que apresenta ampla 
distribuição geográfica e responsável pela transmissão de diversos patógenos ao homem e 
outros animais. O presente trabalho faz parte da dissertação de mestrado do Programa de 
Pós-Graduação em Parasitologia da Universidade Federal de Pelotas intitulada: “Helmintos e 
malófagos parasitos de Columbina picui nos municípios de Capão do Leão e Pelotas – RS – 
Brasil”. Os animais foram capturados de acordo com a licença nº 066/2006/DITEC-RS 
expedida pelo Instituto  
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA). As aves foram 
necropsiadas em busca de helmintos, sendo o material encontrado (nematóides) foi 
acondicionado em recipientes com álcool 70ºGL, clarificados em lactofenol e identificados 
segundo bibliografia específica a Ascaridia sp e Ornithostrongylus quadriradiatus, destes O. 
quadriradiatus tem seu primeiro registro parasitando C. picui no Brasil. 
 
Palavras-chave: Nematoda, parasito, rolinha-picuí. 
 
PAINEL OU18 
 
HELMINTOFAUNA PARASITA DE Ciconia maguari NO RIO GRANDE DO SUL / 
HELMINTOS PARASITES OF Ciconia maguari (MAGUARI STORK) IN THE STATE OF 
RIO GRANDE DO SUL, SOUTHERN BRAZIL 
 
Cristiane Kruger1, Tatiana Pesenti1, Carolina Silveira Mascarenhas1, Marco Antonio Afonso 
Coimbra2, Gertrud Muller1 

1Laboratório de Parasitologia – Instituto de Biologia – Universidade Federal de Pelotas. 
cristianekruger@hotmail.com 
2Núcleo de Reabilitação da Fauna Silvestre e Centro de Triagem de Animais Silvestres 
(NURFS/CETAS) – Universidade Federal de Pelotas 
 
O NURFS-CETAS/UFPel atendeu em dezembro de 2006 um exemplar de Ciconia maguari 
oriundo da cidade de Capão do Leão-RS que veio á óbito. O animal foi necropsiado para 
análise de cada órgão com auxílio de estereomicroscópio em busca de helmintos parasitos. Os 
helmintos coletados foram conservados em álcool 70ºGL. Os nematóides foram clarificados 
em lactofenol e os trematódeos foram corados com hematoxilina e posteriormente montados 
em bálsamo do Canadá para o processo de identificação.  Durante o atendimento do animal 
foram coletados da cavidade oral 65 exemplares de Clinostomum detruncatum (Trematoda) e mais 
seis exemplares do mesmo local durante a necropsia da ave. No esôfago além de C. detruncatum 
(n=9) foram encontrados cinco exemplares de Cathaemasioides callis (Trematoda). Na moela foi 
registrada a presença do nematóide Desportesius longevaginatus (n=67), no intestino o trematódeo 
Chaunocephalus sp. (n=63). O parasitismo por C. detruncatum é bastante comum em aves 
piscívoras já tendo sido relatado em C. maguari. Os demais parasitos também já foram 
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encontrados em associação com este hospedeiro, no entanto, registra-se aqui o primeiro relato 
dessas espécies de parasitos em C. maguari no Rio Grande do Sul. 
 
Palavras-chave: Nematoda, Trematoda, João - grande. 
 
PAINEL OU19 
 
DETECÇÃO DE HERPESVÍRUS EM GRALHA-CANCÃ (Cyanocorax cyanopogon) 
ATRAVÉS DA MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE TRANSMISSÃO / DETECTION 
OF HERPESVIRUS IN WHITE-NAPED JAY (Cyanocorax cyanopogon) UNDER 
TRANSMISSION ELECTRON MICROSCOPY 
 
Tatiana Pongiluppi1, Liliane Milanelo2, Regiane Ribeiro1, Debora L. Taniguchi1, Ana M. 
Cristina R.P.F. Martins1, Selma Petrella3 e Marcia H. B. Catroxo1 

1Instituto Biológico de São Paulo- Laboratório de Microscopia Eletrônica. 
tati_pong@yahoo.com.br  
2CRAS- Centro de Reabilitação de Animais Silvestres- Parque Ecológico do Tietê, SãoPaulo-
SP. 
3Instituto Adolfo Lutz, São Paulo-SP.  
 
A Cyanocorax cyanopogon, conhecida popularmente como gralha-cancã, é habitante da Caatinga, 
típica do semi-árido nordestino, porém devido ao desmatamento está expandindo sua 
distribuição para o Sudeste. Diversas doenças causadas por herpesvírus afetam as aves sendo a 
maioria, espécie-específica. Entre elas as mais comuns são a doença de Marek entre galináceos 
e Anatídeos, hepatite necrótica dos pombos e aves de rapina, doença de Pacheco e traqueíte 
infecciosa dos psitacídeos, enterite viral dos patos e citomegalovirose dos pássaros. Tais vírus 
apresentam períodos variáveis de latência, sendo excretados mesmo na ausência de sinais 
clínicos. Situações de estresse podem levar ao desencadeamento de doenças, resultando no 
aparecimento de sinais clínicos. Os principais sintomas ocasionados pela infecção por 
herpesvírus são: alterações neurológicas e respiratórias, hepatite, tumores e lesões 
hemorrágicas. Durante pesquisa de agentes virais foi enviada ao Laboratório de Microscopia 
eletrônica do Instituto Biológico de São Paulo, uma Gralha-Cancã em estado de óbito, 
proveniente do CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres) do Parque Ecológico do 
Tietê. Durante a necrópsia foram colhidos fragmentos de pulmão, fígado e intestino, os quais 
foram submetidos à técnica de contrastação negativa, sendo suspensos em tampão fosfato 
0,1M e pH 7,0, colocados em contato com telas de cobre, cobertas com filme de colódio e 
carbono e contrastadas negativamente com molibdato de amônio a 2% e pH 5,0. Em análise 
ao microscópio eletrônico de transmissão, puderam ser observadas, em fragmentos de fígado, 
partículas de herpesvírus de cápside icosaédrica, pleomórficas, apresentando envelope com 
pequenas espículas e medindo entre 120 e 200 nm de diâmetro. Os herpesvírus são de ampla 
distribuição entre as aves, entretanto, não existem relatos na família Corvidae, sendo este o 
primeiro. Estes resultados indicam a importância de que se intensifiquem as pesquisas de 
viroses em aves silvestres. 
 
Palavras-chave: Herpesvírus, Cyanocorax cyanopogon e Microscopia eletrônica. 
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PAINEL OU20 
 
IDENTIFICAÇÃO DE HERPESVÍRUS EM CALOPSITA (Nimphicus hollandicus) 
ATRAVÉS DA MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE TRANSMISSÃO / 
IDENTIFICATION OF HERPESVIRUS IN CALOPSYTA (Nimphicus hollandicus) UNDER 
TRANSMISSION ELECTRON MICROSCOPY 
 
Marcia H. B. Catroxo1Tatiana Pongiluppi1, Liliane Milanelo2, Nataly A. Melo1,  Tatiana Helena 
de Jesus1 Ana M. Cristina R.P.F. Martins1 e Selma Petrella3 

1Instituto Biológico de São Paulo - Laboratório de Microscopia Eletrônica, 
catroxo@biologico.sp.gov.br.  
2CRAS- Centro de Reabilitação de Animais Silvestres- Parque Ecológico do Tietê, São Paulo-SP  
3Instituto Adolfo Lutz, São Paulo-SP.  
 
A calopsita (Nimphicus hollandicus),originária da Austrália, pertence à família Psittacidae, tendo 
se difundido pelo mundo em 1949. É uma ave dócil, com capacidade de emitir sons que se 
assemelham à fala humana, tornando-se visada para criação. Sua alimentação consiste 
basicamente de frutos e grãos. Os herpesvirus, DNA de fita dupla, pertencem à família 
Herpesviridae  apresentando partículas virais envelopadas, medindo de 120 a 200 nm de 
diâmetro. O vírus causa em psitaciformes, a traqueíte infecciosa e a doença de Pacheco. A 
traqueíte infecciosa pode ocorrer de forma superaguda, aguda ou crônica e, as aves infectadas 
podem manifestar dispnéia, conjuntivite, sinusite e lesões fibronecróticas no trato respiratório 
superior e nos sacos aéreos. A doença de Pacheco, pode ou não apresentar sinais clínicos, 
caracterizados por diarréia, anorexia, tremores, regurgitação, depressão e eliminação de uratos 
de coloração amarelada. A doença é geralmente letal, mas quando sobrevivente, a ave se torna 
portadora latente, eliminando partículas virais através das fezes. O animal estudado foi 
enviado pelo CRAS (Centro de Recuperação de Animais Silvestres) do Parque Ecológico do 
Tiete, SP, ao Laboratório de Microscopia Eletrônica do Instituto Biológico de São Paulo, para 
pesquisa de agentes virais. Durante a necropsia observou-se órgãos hemorrágicos e presença 
de fezes amareladas. Fragmentos de pulmões, fígado e intestinos foram colhidos e 
processados pela técnica de coloração negativa, sendo suspensos em tampão fosfato 0,1M e 
pH 7,0, colocados em contato com telas de cobre, cobertas com filme de colódio e 
contrastadas negativamente com molibdato de amônio a 2% e pH 5,0. Ao microscópio 
eletrônico de transmissão foram observadas partículas com morfologia semelhante a 
herpesvirus, as quais eram envelopadas e mediam de 120 a 200 nm de diâmetro. Este é o 
primeiro relato da presença de herpesvírus, nessa espécie, no Brasil. 
 
Palavras-chave: Herpesvírus, Nimphicus hollandicus e Microscopia eletrônica. 
 
PAINEL OU21 
 
ANÁLISE PRELIMINAR DA VARIAÇÃO NO CANTO DE Stephanoxis lalandi 
(APODIFORMES: TROCHILIDAE) / A PRELIMINARY ANALYSIS OF THE 
VARIATION IN THE SONG OF Stephanoxis lalandi (APODIFORMES: TROCHILIDAE). 
 
Clarissa Mattana 1,2 e Luiz Pedreira Gonzaga2 

1 Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ; cla.mattana@gmail.com 
2 Laboratório de Bioacústica, Departamento de Zoologia, UFRJ 
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A variação nas vozes das aves pode se dar a nível individual, populacional e específico, e em 
alguns desses casos está associada à capacidade do animal de incorporar elementos do canto 
de seus vizinhos e ao isolamento entre populações, formando, então, os chamados dialetos 
geográficos. Acredita-se que os troquilídeos, psitacídeos e oscines tenham maior capacidade 
de aprender, podendo apresentar vocalizações complexas com maior grau de variação. O 
objetivo deste trabalho é definir em que nível se dá a variação no canto do beija-flor-de-topete 
(Stephanoxis lalandi), espécie que ocorre desde as montanhas litorâneas do sudeste do Brasil até 
a Argentina, e cujos machos reúnem-se em assembléias (“leks”) para cantar. Foram utilizadas 
amostras de vocalizações gravadas em dois desses leks no Estado do Rio de Janeiro, sendo um 
no planalto de Itatiaia e um em Visconde de Mauá, e dois leks em Urubici, Santa Catarina; 
todas encontram-se depositadas no Arquivo Sonoro Professor Elias Coelho (ASEC) da UFRJ. 
O estudo dessas gravações foi feito a partir de espectrogramas gerados em um computador 
iMac G3/600 através do programa Canary v.1.2.4. Foram analisadas a estrutura das sílabas, 
forma das notas e a disposição das sílabas no canto (sintaxe). A duração das notas e sílabas foi 
medida. O canto de cada indivíduo mostrou-se constante, mas variou entre diferentes 
indivíduos dentro de cada lek na sonoridade, na forma das notas, na duração das sílabas e na 
sintaxe, indicando que cada indivíduo parece ter uma assinatura vocal, que torna seu canto 
distinto dos demais. A presença de bifonação foi constatada em algumas sílabas, e isso 
também variou entre os indivíduos. A variação entre os leks de uma mesma região foi 
aparentemente maior do que aquela observada dentro dos leks, cada um apresentando um 
padrão temporal e estrutural distinto. A magnitude dessa distinção talvez seja positivamente 
correlacionada com a distância, mas nossa amostra ainda é insuficiente para sustentar essa 
conclusão. 
 
Palavras-chave: variação geográfica, vocalização, Trochilidae 
 
PAINEL OU22 
 
PRIMEIRO REGISTRO DE Pellonyssus marui (ACARI: MACRONYSSIDAE) 
PARASITANDO Columbina picui / FIRST REPORT OF Pellonyssus marui (ACARI: 
MACRONYSSIDAE) PARASITING Columbina picui  
 
Marco Antonio Afonso Coimbra1, Carolina Silveira Mascarenhas2, Cristiane Kruger2 e João 
Guilherme Werner Brum2 
1Núcleo de Reabilitação da Fauna Silvestre e Centro de Triagem de Animais Silvestres 
(NURFS/CETAS) – Universidade Federal de Pelotas. colibri_bio@yahoo.com.br  
2Laboratório de Parasitologia – Instituto de Biologia – Universidade Federal de Pelotas. 
 
Os ácaros assim como outros grupos de artrópodes (carrapatos, dípteros e piolhos) estão 
relacionados intimamente às aves, devido ao fato das mesmas proporcionarem sua 
manutenção (abrigo e alimentação) e dispersão. Estudos sobre a relação entre estes grupos de 
organismos ainda são escassos no Brasil frente ao tamanho de nossa biodiversidade. Os 
ácaros podem ser encontrados em penas, pele, vias respiratórias e ninhos, sendo que muitas 
das espécies hematófagas estão relacionadas à transmissão de patógenos (protozoários, 
bactérias, fungos e vírus). A maioria dos ácaros que parasitam aves tem preferência por 
regiões específicas do corpo do hospedeiro de modo a instituir um determinado nicho 
“ecológico”. O presente trabalho faz parte da dissertação de mestrado do Programa de Pós-
Graduação em Parasitologia da Universidade Federal de Pelotas intitulada: “Helmintos e 
malófagos parasitos de Columbina picui nos municípios de Pelotas e Capão do Leão – RS – 
Brasil”. Os animais foram capturados de acordo com licença nº 066/2006/DITEC-RS 
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expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA). 
Para a coleta dos ectoparasitos foi utilizado o método de lavagem das penas com uso de 
solução detergente, logo em seguida os artrópodes foram clarificados com o uso de lactofenol 
e montados em meio de Hoyer entre lâmina e lamínula e identificados de acordo com 
bibliografia específica. Foram coletados de um exemplar macho de C. picui, 27 ácaros, sendo 
identificados à Pellonyssus marui. Este ácaro nidícola já foi registrado no México em associação 
com outros Columbiformes (Columbina inca, Columbina passerina e Leptotila verreauxi) e 
Passeriformes (Hirundo rustica e Campylorhynchus gularis). No Brasil há citação de P. redii 
parasitando um ninho de Troglodytes musculus no município de Pelotas. Registra-se pela primeira 
vez, no Brasil, a ocorrência de P. marui parasitando C. picui. 
 
Palavras-chave: ectoparasito, ácaro, rolinha-picuí. 
 
 
TEMÁTICA: COMPORTAMENTO 
 
PAINEL CP01 
 
ETOGRAMA DO FRANGO-D’ÁGUA-COMUM Gallinula chloropus (AVES, RALLIDAE) / 
ETHOGRAM OF THE COMMON MOORHEN Gallinula chloropus (AVES, RALLIDAE) 
 
Anderson Saldanha Bueno1, Franchesco Della Flora1, Gabriel da Luz Wallau1, Josmael Corso1, 
Mauro de Freitas Ortiz1 e Nilton Carlos Cáceres2 
1Curso de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Santa Maria. 
binhobueno@terra.com.br 2Departamento de Biologia, UFSM, Santa Maria-RS. 
nc_caceres@hotmail.com. 
 
O frango-d’água-comum Gallinula chloropus é um ralídeo de ampla distribuição na América, 
sendo uma das espécies de aves aquáticas mais comuns do Brasil. Habita lugares alagados, 
banhados, lagoas pequenas, açudes, de preferência com vegetação aquática. Embora haja 
estudos sobre o comportamento de G. chloropus, nenhum enfoca seu repertório 
comportamental. O objetivo deste estudo foi elaborar o etograma de G. chloropus. Para isso, 
foram realizadas observações em dois açudes antropizados, no município de Santa Maria, Rio 
Grande do Sul, entre janeiro e fevereiro de 2007. Utilizou-se o método ad libitum, em sessões 
de duas horas, nem sempre consecutivas, das 7 às 19 h, totalizando 36 h. Foram descritos 29 
atos comportamentais agrupados em sete categorias: manutenção (banho, sacudir as penas, 
manutenção da plumagem, limpeza do bico, coçar-se e abertura das asas), locomoção 
(caminhar, correr, pular, nadar e voar), forrageio (na terra, sobre a vegetação aquática e na 
água), social (agonístico e não-agonístico), sonoro (canto, chamado e vocalização agonística), 
reprodução (corte e cópula) e outros (espreguiçar-se, empoleirar-se, parado observando, bater 
asas, asas abertas, asas semi-abertas, bater cauda e sacudir cauda). Das sete categorias 
comportamentais, a mais freqüente foi a de forrageio, seguida de manutenção e locomoção, 
respectivamente. O ato comportamental de forrageio mais empregado foi ‘na água’; de 
manutenção, foi ‘manutenção da plumagem’ e de locomoção, foi ‘nadar’. Nossos resultados 
são similares aos de um estudo não publicado sobre a espécie, tanto nos aspectos qualitativos 
(categorias e/ou atos comportamentais) quanto nos quantitativos (freqüência de ocorrência). 
 
Palavras-chave: Gallinula chloropus, repertório comportamental, Rio Grande do Sul. 
Órgão Financiador: bolsa PET - SESu/MEC para ASB e JC 
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PAINEL CP02 
 
COMPORTAMENTOS DE APANHAR E MANIPULAR FRUTOS POR AVES: 
PADRÕES EM DIFERENTES NÍVEIS TAXONÔMICOS/FORAGING BEHAVIOR 
OF FRUGIVOROUS BIRDS: PATTERNS AT DIFFERENT TAXONOMIC LEVELS 
 
Eliza C. Batista1 e Marco A. Pizo 1,2 

1Universidade Estadual Paulista, C.P. 199, 13506-900 Rio Claro, SP, Brasil 
elizac_batista@yahoo.com.br. 
2Universidade do Vale dos Sinos-UNISINOS, Centro de Ciências da Saúde, Av. Unisinos 950, 
93022-000 São Leopoldo, RS, Brasil. mapizo@unisinos.br. 
 
Muitas espécies de aves neotropicais se alimentam de frutos. A maneira como apanham e 
manipulam determina as espécies de aves capazes de consumir determinado fruto, bem como 
o destino das sementes. Os frutos podem ser apanhados pelas aves em vôo ou pousadas em 
um substrato. Estas duas categorias podem ser subdivididas em três manobras em vôo (pairar, 
estolar e investir) e em três manobras pousadas (colher, alcançar e pendurar). Após apanhar os 
frutos, as aves são capazes de executar uma gama de manobras para manipulá-los antes de 
ingerir. Neste trabalho uma ampla revisão da literatura foi realizada de modo a reunir e 
sintetizar os dados relativos ao modo como as aves brasileiras apanham e manipulam os 
frutos. Foram obtidas informações para 146 espécies de aves distribuídas em 15 famílias, que 
consumiram frutos de 132 espécies de plantas pertencentes a 47 famílias botânicas. Algumas 
famílias de aves são mais conservadoras em relação à gama de manobras que usam como 
Trogonidae, que apanha os frutos apenas em vôo (94,9% em estolar e 5,1% em pairar) e 
sempre os engole inteiros (100%) e Ramphastidae (98,6% em pouso e 94,5% engole fruto 
inteiro). Outras famílias têm maior plasticidade em relação aos comportamentos analisados, 
como Thraupidae, que apanha os frutos tanto em vôo quanto pousadas (2,3% em estolar, 
1,3% pairar, 27,2% colher e 69,3% alcançar) podendo tratá-los no bico de três maneiras 
distintas (36,7% engole inteiros, 55,7% mandibula os frutos antes de ingerir e 7,7% arranca 
porções). Mesmo em famílias comportamentalmente flexíveis, há variações na “flexibilidade” 
entre espécies. Em Tyrannidae, por exemplo, Megarynchus pitangua utiliza todas as manobras 
aproximadamente com as mesmas freqüências, enquanto Atilla rufus usa mais freqüentemente 
manobras em vôo. A variação no comportamento de apanhar e manipular frutos deve-se a 
características morfológicas e comportamentais das aves e também a características inerentes 
aos frutos. 
 
Palavras-chave: Brasil, comportamento, consumo de frutos. 
 
PAINEL CP03 
 
VARIAÇÃO SAZONAL DO GAIVOTÃO (Larus dominicanus) NO LITORAL MÉDIO E 
NORTE DO RIO GRANDE DO SUL / SEASONAL VARIATION OF THE KELP 
GULL (Larus dominicanus) IN THE MEDIUM AND NORTH COAST OF RIO GRANDE 
DO SUL. 
 
Ana Paula Bertoldi Carneiro¹, Aurélea Mäder¹, Martin Sander¹, Gilberto Emílio Casa Jr.¹, 
Roberta Gewehr Almeida¹ e Rafael José Altenhofen². 
¹Laboratório de Ornitologia e Animais Marinhos (LOAM) /UNISINOS. 
anap_bertoldi@yahoo.com.br 
²União Protetora do Ambiente Natural (UPAN) 
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O gaivotão (Larus dominicanus) é uma ave cosmopolita, muito encontrada ao longo da costa do 
Rio Grande do Sul. Esta espécie possui hábito alimentar onívoro, assumindo muitas vezes 
características de comensalismo, ou até pirataria. É atraída na costa por peixes mortos, 
atirados à praia ou a água. Além disso, pode se beneficiar com o lixo proveniente de atividades 
antrópicas. Objetiva-se uma análise da ocorrência do gaivotão no litoral gaúcho em 
comparação com as diferentes estações do ano e entre o litoral norte e o litoral médio. Ao 
longo de cada estação do ano de 2006, realizaram-se duas saídas a campo, uma que abrangia o 
litoral médio (Pinhal à Lagoa do Peixe) e outra, o litoral norte (Imbé a Torres). O censo destas 
aves era feito de carro com uma velocidade de 30 km/h. Todos os indivíduos foram 
identificados e classificados como juvenis ou adultos. No total foram registradas 4.358 aves 
(6,81 ind/km), sendo 341 juvenis e 4.017 adultos. A maior abundância tanto para jovens 
quanto para adultos sempre foi para o litoral médio, representando 62,8 % e 90,4 %, 
respectivamente. Levando em consideração as estações do ano, a que conteve a maior 
abundância, também, tanto para jovens quanto para adultos, foi o verão, representando 61,3 
% do total de jovens e 75,7 % do total de adultos encontrados. Acredita-se que o número tão 
elevado na população de gaivotão durante o verão possa estar positivamente correlacionado 
com o aumento das pessoas na zona costeira. Como dito anteriormente, sabe-se que estas 
aves podem se beneficiar com o lixo de origem humana, podendo se aproveitar de restos de 
alimento largados pelos banhistas na costa. Além disso, o maior número de aves encontrado 
no litoral médio pode estar relacionado com o aumento do descarte da pesca. Já que muitos 
pescadores artesanais se deslocam para esta área, porque durante este período, o litoral norte 
sofre maior influência da corrente do Brasil, reduzindo a riqueza e abundância de peixes. 
 
Palavras-chave: distribuição, impactos antrópicos, descarte de pesca.  
 
PAINEL CP04 
 
AUXÍLIO INTERESPECÍFICO NO ATENDIMENTO A UM NINHO DE Poospiza 
lateralis PARASITADO POR Molothrus bonariensis / INTERSPECIFIC HELPING IN A 
NEST OF Poospiza lateralis PARASITIZED BY Molothrus bonariensis 
 
Ana Paula Bertoldi Carneiro1, Mauricio da Silveira Pereira2 e Glayson Ariel Bencke2 
1Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, RS. anap_bertoldi@yahoo.com.br 
2Museu de Ciências Naturais, Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS. 
gabencke@fzb.rs.gov.br; mauriciodasp@pop.com.br 
 
O auxílio interespecífico no atendimento ao ninho é um comportamento raro entre as aves e 
supostamente não-adaptativo. Os fatores que podem levar a esse comportamento são diversos 
e não mutuamente exclusivos. Neste trabalho, relatamos o caso de um ninho de Poospiza 
lateralis (quete) parasitado por Molothrus bonariensis (vira-bosta), em que o casal hospedeiro foi 
auxiliado por um Zonotrichia capensis (tico-tico) na alimentação do filhote. O ninho foi 
descoberto no Jardim Botânico de Porto Alegre, RS, em novembro de 2006. A partir da 
constatação do comportamento atípico de Z. capensis, acumulamos 10h e 40 min de 
observações ao ninho. Nesse período o intervalo médio entre as visitas ao ninho foi de 3 min. 
P. lateralis alimentou o filhote em 57,5 % das vezes (n=111), com intervalo médio de 5 min 
entre as visitas; Z. capensis alimentou-o em 42,5 % das vezes (n=82), com intervalos de 6 min, 
em média. O filhote de M. bonariensis deixou o ninho no dia 12 ou 13/11. Comprovamos que 
os membros do casal de P. lateralis se revezaram na alimentação do filhote e foram auxiliados 
por um único indivíduo não-pareado de Z. capensis. Vários fatores podem ter contribuído para 
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desencadear o comportamento de adoção em Z. capensis, entre eles o fato do indivíduo 
envolvido não estar pareado e a proximidade do ninho parasitado em relação ao local onde a 
ave estaria iniciando a construção do seu próprio ninho (na semana anterior ao início das 
observações, um tico-tico foi flagrado carregando material perto do ninho parasitado). 
Filhotes de espécies parasitas em geral possuem chamados de solicitação de alimento intensos 
e insistentes, que no presente caso podem ter estimulado uma resposta por parte do tico-tico, 
especialmente se este tiver tido seu instinto reprodutivo reprimido pela perda recente do 
próprio ninho ou parceiro.  
 
Palavras-chave: Z. capensis, comportamento, adoção 
 
PAINEL CP05 
 
DINÂMICA TEMPORAL DA CHEGADA DE UMA POPULAÇÃO DE PERIQUITO-
DE-ASA-BRANCA Brotogeris versicolurus EM UM DORMITÓRIO NA CIDADE DE 
BELÉM, PARÁ / ARRIVAL TEMPORAL DYNAMICS OF CANARY-WINGED 
PARAKEET Brotogeris versicolurus IN A ROOSTING SITE OF BELÉM, PARÁ. 
 
Paulo Cesar Rodrigues Costa, Leiliany Negrão de Moura, José Leonardo Lima Magalhães, Ana 
Paula Bermegui Assumpção, Dnilson Oliveira Ferraz, Isabela Carvalho Brcko e Maria Luisa 
da Silva. 
Laboratório de Ornitologia e Bioacústica, Centro de Ciências Biológicas, UFPA. 
paulo_psitacideo@yahoo.com.br 
 
O ecossistema urbano oferece uma oportunidade especial para o estudo de comunidades de 
aves. Em praças e parques urbanos é possível estudar a relação entre a avifauna e as 
modificações antrópicas. O Periquito-de-asa-branca Brotogeris versicolurus versicolurus é bastante 
visível em ruas, praças e áreas verdes de Belém, Pará, sendo o psitacídeo mais numeroso. Um 
dormitório conhecido da espécie localiza-se na praça Santuário, centro da cidade, onde 
pernoitam numa Samaumeira Ceiba pentandra. O objetivo deste estudo é verificar a dinâmica 
temporal de deslocamento de B. v. versicolurus e a influência de fatores abióticos nesse 
comportamento. Foram feitas 46 observações de campo de janeiro de 2005 a janeiro de 2006 
no dormitório, uma vez por semana, entre 16h00 e 19h00. Foram anotados dados 
climatológicos como vento e nebulosidade, através de um sistema de codificação (1=ausência; 
2=fraco; 3=moderado) e temperatura e umidade através de um termômetro, além do horário 
de chegada dos periquitos de minuto em minuto. O ciclo nictemeral teve relevância quanto 
aos horários de chegada dos grupos, mostrando que a maioria (M=98,6% ±2,4) chegava ao 
dormitório antes do pôr-do-sol. O motivo deste comportamento pode estar relacionado ao 
aproveitamento dos últimos raios de sol para a busca de alimento na praça, antes de pousarem 
na Samaumeira para pernoitar. No caso dos fatores abióticos vento, nebulosidade, 
temperatura e umidade constatamos, através dos testes de comparação de médias Kruskal-
Wallis e de correlação de Pearson, que a variação dos mesmos não influenciou 
significativamente no horário de chegada dos periquitos (Vento H(2,45)=0,01, p=0,99; 
Nebulosidade H(2,45)=3,78, p=0,15; Temperatura r=-0,09, p=0,59; Umidade r=0,08, 
p=0,62). 
 
Palavras-chave: aves urbanas, ciclo nictemeral, comportamento animal 
Apoio financeiro: PROINT - ufpa 
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PAINEL CP06 
 
COMPORTAMENTO ALIMENTAR DE AVES EM Trema micrantha (L) BLUME 
(ULMACEAE) EM UMA ÁREA DE CERRADO NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO 
ARAGUAIA/MT, BRASIL / FORAGING BEHAVIOR OF BIRDS IN Trema micrantha (L) 
BLUME (ULMACEAE) IN A REGION OF CERRADO, PONTAL DO ARAGUAIA, 
MATO GROSSO, BRAZIL 
 
Haidi Ten Caten1 e Márcia Cristina Pascotto1 
1Departamento de Ciências Biológicas e da Saúde, IUniAraguaia – Instituto Universitário do 
Araguaia, UFMT – Universidade Federal de Mato Grosso. Rod. MT 100 Km 3,5 s/n° 
Campus Universitário, 78698-000 Pontal do Araguaia/MT. h.tnktn@hotmail.com 
 
O pau-pólvora, Trema micrantha, tem sido utilizado na recuperação de solos degradados ou 
após queimadas e integra a vegetação secundária de terrenos abandonados. Sendo espécie 
pioneira, é usada freqüentemente em programas de reflorestamento heterogêneo, para 
recuperação de áreas erodidas. É uma planta perene, nativa do Brasil, arbórea, bastante 
ramificada, atinge até 15 m de altura e apresenta copa globosa. Os frutos são drupas, lisas, de 
até 3 mm de diâmetro. Quando imaturos, possuem coloração verde-escura e, quando 
maduros, coloração alaranjada, possuindo uma única semente pequena e negra. Os objetivos 
do presente estudo foram (i) identificar espécies de aves que se alimentavam dos frutos de 
Trema micrantha e (ii) analisar os comportamentos alimentares empregados. Foi amostrado um 
único indivíduo com cerca de 3 m de altura em período de frutificação, localizado em um 
terreno baldio no município de Pontal do Araguaia/MT, sendo a vegetação local típica de 
cerrado. Durante o período de 01/11/2006 a 09/02/2007 foram realizadas observações 
focais, totalizando 15 horas. Um total de nove espécies de aves consumiram os frutos de 
Trema micrantha, sendo Thraupis sayaca e Brotogeris versicolurus as espécies com maior número de 
visitas e com maior quantidade de frutos ingeridos, seguidas de Thraupis palmarum, Nemosia 
pileata, Tangara cayana, Zenaida auriculata e Gnorimopsar chopi. A maioria das espécies capturaram 
os frutos em pouso (“picking”) ou estendendo o corpo para alcançá-lo (“reaching”), bicando-
os e engolindo-os inteiros. O comportamento predominante em Brotogeris versicolurus foi 
“hanging”, no qual os frutos são coletados com a ave de cabeça para baixo e com a região 
ventral voltada para cima, fazendo grande movimentação durante a captura, seguido por 
“hovering”, em que as aves pairam brevemente no ar. B. versicolorus foi visto mandibulando e 
triturando as sementes antes da ingestão, ao contrário das demais espécies que as engoliram 
inteiras.  
 
Palavras-chave: comportamento, frugivoria, pau-pólvora. 
 
PAINEL CP07 
 
ETOGRAMA DE Ramphastos toco (PICIFORMES: RAMPHASTIDAE) EM CATIVEIRO 
NO PARQUE MUNICIPAL DO SABIÁ, UBERLÂNDIA (MG) / ETHOGRAM OF 
Ramphastos toco (PICIFORMES: RAMPHASTIDAE) IN CAPTIVITY IN PARQUE 
MUNICIPAL DO SABIÁ, UBERLÂNDIA (MG) 
 
Liliane Martins de Oliveira1,2, Renata Leal Marques1,2, Elisângela Tufi1,3, Alexandre Gabriel 
Franchin1,3,4 e Oswaldo Marçal Júnior1,3 
1Universidade Federal de Uberlândia, Instituto de Biologia, Laboratório de Ornitologia e 
Bioacústica.  
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2Graduação em Ciências Biológicas, UFU. lilianebioufu@yahoo.com.br. 
renatabioufu@yahoo.com.br  
3Programa de Pós-graduação em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais, UFU.  
4 Bolsista Capes. agfranchin@hotmail.com 
 
A construção de etogramas tem sido fundamental para subsidiar atividades de enriquecimento 
ambiental, além de ser uma ferramenta para se conhecer e compreender os comportamentos e 
biologia de uma espécie. Este trabalho teve como objetivo estudar o padrão comportamental 
de quatro indivíduos de Ramphastos toco em cativeiro, descrevendo seu etograma. A coleta de 
dados foi realizada no Zoológico do Parque Municipal do Sabiá em Uberlândia (MG) em 
setembro de 2006. Foram realizadas 16 horas e 30 minutos de observações das 7:00-18:00 
horas. O método adotado foi de amostragem instantânea, sendo os dados plotados em forma 
de pontos (2.520 no total). O recinto possui 8,5 m de largura e 22 m de comprimento, 
apresentando em seu interior, três árvores, um ninho artificial de madeira, um alimentador 
coberto, quatro estruturas para empoleiramento, além de um curso d’água corrente. Os 
tucanos compartilhavam o recinto com Anas spp. Ramphastos toco exibiu 52 atos 
comportamentais agrupados em sete categorias, sendo estas: manutenção (55,91%), 
alimentação (15,36%), locomoção (13,02%), miscelânea (7,46%), vocalização (4,09%), contato 
social (3,41%), alerta e agonístico (0,75%). O alimento, baseado em pedaços de frutas e 
verduras, era oferecido em bandejas duas vezes ao dia (10:00 e 16:00 horas). Os tucanos 
foram observados se alimentado de frutos de um coqueiro situado no exterior do recinto 
(n=43) e na bandeja de Anas spp. (n=82) que continha frutas, verduras e ração. Os tucanos 
despendiam muito tempo tentando capturar frutos do coqueiro na parte externa do recinto. 
Embora o etograma tenha sido bem diversificado, houve maior freqüência do ato 
comportamental “parado no poleiro” (36,19%), enquanto os demais atos apresentaram uma 
baixa porcentagem de ocorrência (entre 8,93% e 0,04%). Deste modo, sugere-se a 
implantação de trabalhos de enriquecimento ambiental (alimentar e comportamental) para os 
indivíduos analisados. 
 
Palavras chaves: comportamento, enriquecimento ambiental, conservação 
 
PAINEL CP08 
 
FORRAGEAMENTO DE AVES NO SOLO EM ÁREAS VERDES NA ZONA URBANA 
DE UBERLÂNDIA (MG) / BIRDS FORAGING ON THE GROUND IN URBAN 
GREEN AREAS OF UBERLÂNDIA (MG) 
 
Renata Leal Marques1,2, Alexandre Gabriel Franchin1,3, Liliane Martins de Oliveira1,2 e 
Oswaldo Marçal Júnior 1  
1Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Instituto de Biologia, Laboratório de Ornitologia 
e Bioacústica, 2 Graduação em Ciências Biológicas (UFU), e-mail: 
renatabioufu@yahoo.com.br, lilianebioufu@yahoo.com.br, 3 Doutorado em Ecologia e 
Conservação de Recursos Naturais, UFU, Bolsista Capes, agfranchin@hotmail.com 
 
O comportamento das aves que forrageiam no solo em áreas urbanas ainda é pouco 
conhecido. Os objetivos deste trabalho foram: identificar as aves que forrageiam no solo em 
áreas verdes na cidade de Uberlândia, determinar as estratégias de procura e ataque dessas 
aves, determinar os padrões de forrageamento nos substratos Pavimentado e Não-
pavimentado, e avaliar possíveis diferenças na atividade dessas espécies em relação ao período 
do dia. As observações foram realizadas de novembro de 2006 a janeiro de 2007, em três áreas 
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verdes. Foram realizadas duas sessões (1hora/sessão), em três períodos do dia: 6:30-8:30h, 
11:00-13:00h e 15:30-17:30h, totalizando 72 horas. Procurou-se amostrar os locais sempre 
dentro da mesma semana (ciclo de observação). Nos três locais foi estabelecido um ponto de 
observação em cada substrato. Ambos os substratos foram amostrados em cada período, 
sendo que a ordem de observação foi alternada a cada ciclo de observação. Foram registradas 
27 espécies, sendo Zenaida auriculata a espécie mais freqüente (20,82%). Todas as espécies 
registradas são comuns na área urbana de Uberlândia. A estratégia mais utilizada na procura 
de alimento foi Caminhar (33%), enquanto Respigar (57%) foi a mais freqüente no ataque. 
Desse modo, estratégias com menor gasto energético parecem ser mais frequentemente 
utilizadas pelas aves que forrageiam no solo nos locais pesquisados. Não foi verificada 
preferência por substrato (χ2 = 0,293; gl = 1; p>0,05), o que pode ser atribuído à semelhança 
verificada na estrutura física de ambos os substratos, que favorece o forrageamento nos 
mesmos. Houve variação na atividade de forrageamento ao longo do dia (χ2= 22,269; gl = 5; 
p<0,05), que se concentrou no período da manhã. Esses resultados já eram esperados, uma 
vez que a maioria das aves tem seu pico de atividade no início da manhã e uma diminuição da 
mesma nos períodos mais quentes do dia. 
 
Palavras-chave: aves, comportamento alimentar, ecologia urbana 
 
PAINEL CP09 
 
VISITAÇÃO DE BEIJA-FLORES A BEBEDOUROS ARTIFICIAIS NO CAMPUS 
UMUARAMA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, UBERLÂNDIA 
(MG) / HUMMINGBIRDS' VISITATION IN ARTIFICIAL DRINKING FOUNTAIN IN 
UMUARAMA CAMPUS, FEDERAL UNIVERSITY OF UBERLÂNDIA, UBERLÂNDIA 
(MG) 
 
Carlos Henrique Nunes1, Liliane Martins de Oliveira1,2 e Renata Leal Marques1,2. 
1Graduação em Ciências Biológicas, Universidade Federal de Uberlândia (UFU). 
hiquebioufu@yahoo.com.br  
2Instituto de Biologia, Laboratório de Ornitologia e Bioacústica (UFU). 
lilianebioufu@yahoo.com.br, renatabioufu@yahoo.com.br 
 
A base da alimentação dos beija-flores é o açúcar fornecido por flores nectaríferas, exudatos 
de frutos, bebedouros artificiais em áreas urbanas e complementação da dieta com pequenos 
artrópodos. Os objetivos deste trabalho foram: identificar as espécies de beija-flores visitantes 
de bebedouros artificiais em duas áreas do Campus Umuarama da Universidade Federal de 
Uberlândia, determinar a freqüência de visitação aos bebedouros, avaliar possíveis diferenças 
na atividade dessas espécies ao longo do dia, verificar o número de flores visitadas em um 
mesmo registro e determinar a freqüência de encontros agonísticos. Foram escolhidas duas 
áreas no Campus Umuarama que possuem arborização diversificada. Em cada área foram 
colocados dois bebedouros (quatro flores cada) contendo uma solução de 20% de açúcar. 
Foram realizadas 128 sessões de 10 minutos alternadas entre os bebedouros, com intervalos 
de 5 minutos, em quatro períodos do dia (7:30-9:30h, 10:30-12:30h, 13:30-15:30h e 16:30-
18:30h), totalizando 21 horas e 20 minutos. Foram considerados como registro o consumo 
direto nos bebedouros e a presença do indivíduo próximo ao bebedouro. Foram realizados 
195 registros e identificadas três espécies: Amazilia fimbriata (65,64%), Eupetomena macroura 
(29,74%) e Chlorostilbon aureoventris (4,62%), que são comuns na área urbana de Uberlândia. Foi 
verificado um menor número de registros no primeiro período do dia (n=29) e um aumento 
da visitação nos outros três períodos (n=52, n=48 e n=66, respectivamente). Em 30,77% dos 
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registros foi verificada a presença do indivíduo sem utilização do bebedouro, em 29,23% 
apenas uma flor do bebedouro foi visitada, em 18,97% houve a visita a duas flores, 14,87% 
visita a três flores e em 6,15% houve a visita a todas as flores do bebedouro. Foram 
observados 39 encontros agonísticos (20%) sendo 13 intra-específicos e 26 inter-específicos. 
Os beija-flores apresentam comportamento agressivo ao defender sua fonte alimentar. 
 
Palavras-chave: Trochilidae, comportamento alimentar, ecologia urbana 
 
PAINEL CP10 
 
FRUGIVORIA POR AVES EM Zanthoxylum rhoifolium NO MUNICÍPIO DE MOGI 
MIRIM / FRUGIVORY BY BIRDS IN Zanthoxylum rhoifolium IN MOGI MIRIM CITY 
 
Samara Cristina Campos1 e Demétrio Vasco de Toledo Filho2    

 1Pós-graduanda em Bioecologia e Conservação,UNIMEP, samara_campos@hotmail.com  
 2Pesquisador Científico Aposentado do Instituto Florestal, dvtoledo.mogi@hotmail.com 
 
As interações entre aves e plantas são essenciais para os ecossistemas, sendo que, algumas 
aves frugívoras, dispersando as sementes, desempenham um importante papel na recuperação 
de áreas degradadas e trazem grandes benefícios ao meio ambiente. A proposta da presente 
pesquisa foi de avaliar o comportamento das aves que se alimentam dos frutos de Zanthoxylum 
rhoifolium (mamica-de-porca) família Rutaceae, localizada no Zoológico Municipal de Mogi 
Mirim-SP. As aves foram observadas e identificadas com auxílio de binóculo, utilizando-se a 
classificação taxonômica adotada por Sick (1997), sendo registrado os números de visitas de 
cada espécie e seus padrões comportamentais. As observações ocorreram de 11de janeiro a 13 
de fevereiro de 2007, com início em dois horários diferentes (7:00, 14:00) totalizando 16 horas 
de observações. Os resultados foram de 18 espécies de aves, listadas de acordo com a 
frequência de visitas, a saber: Dacnis cayana, Myozetetes similis, Turdus amaurochalinus,  Ramphocelus 
carbo, Thraupis sayaca, Pitangus sulphuratus, Empidonomus varius, Tyrannus melancholicus,  Myiodynastes 
maculatus, Elaenia flavogaster, Colaptes melanochloros, Fluvicola nengeta, Zenaida auriculata, Columba 
picazuro, Tangara cayana, Coereba flaveola, Aratinga leucophtalma.Todas as espécies estudadas 
utilizaram o método Alcançar ( reaching) estendendo o corpo bem abaixo ou acima do poleiro 
para captura dos diásporos, sendo que, M. similis, P.  sulphuratus, E. varius, , T. melancholicus, M.  
maculatus, E. flavogaster, utilizaram também Adejar ( hovering) capturando o diásporo em vôo, 
pairando brevemente em frente a ele e Estolar (stalling) a ave em vôo realiza uma investida 
direta ao diásporo, parando em frente ou abaixo do fruto. Através das observações pode-se 
concluir que as aves que se alimentam dos frutos de Z. rhoifolium tem um grande potencial 
como dispersoras de sementes, exceto a Aratinga leucophtalma, que apresentou comportamento 
predatório ao alimentar-se.   
 
Palavras-chave: frugivoria,dispersão, comportamento 
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PAINEL CP11 
 
USO DE HABITAT POR Thryothorus leucotis (AVES, PASSERIFORMES) NA FAZENDA 
RETIRO NOVO, PANTANAL DE POCONÉ, MT / HABITAT USE FOR Thryothorus 
leucotis, (AVES, PASSERIFORMES) IN THE RETIRO NOVO FARM, PANTANAL DE 
POCONÉ, MT. 
 
Paula Fernanda Albonette de Nóbrega1, João Batista de Pinho1, Alliany Giselle Silveira 
Barbosa da Rosa1 e Milene Garbim Gaiotti  1  
1Laboratório de Ornitologia, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá - MT. 
pnbio@yahoo.com.br 
 
A escolha do habitat indica um processo de seleção em que as respostas comportamentais 
levam o indivíduo a distinguir e selecionar um determinado ambiente e os fatores ambientais 
dessa área influenciam na história de vida do indivíduo. Tivemos como objetivos determinar 
atributos da história de vida (habitat de nidificação e de forrageamento) da espécie Thryothorus 
leucotis na fazenda de Retiro Novo, região de Pirizal - Pantanal de Poconé e descrever o padrão 
de uso de habitat da espécie. Campanhas de anilhamento foram realizadas entre os anos de 
1999 e 2006, utilizando-se 10 redes de neblina e censo auditivo foram realizados na tentativa 
de determinar um padrão de uso de habitat pela espécie.  Procura de ninhos também ocorreu, 
de modo a contribuir com dados referentes à distribuição da espécie na área estudada. A 
espécie foi registrada durante todos os meses do ano na área de estudo o que lhe confere o 
status de residente, tendo um pico de abundância/captura no mês de Setembro (n=34), 
seguido por Julho (n= 24). Teve suas observações restritas um tipo de mata Semidecídua 
(mata úmida), denominada na região como mata de Cambarazal. Foi registrada em duas 
ocasiões na borda de uma mata seca denominada de mata de Cordilheira. Porém, ninhos da 
espécie foram encontrados em dois ambientes. Foram encontrados 96 ninhos de Thryothorus 
leucotis durante as estações reprodutivas, sendo a maior parte (64%) encontrada no Cambarazal 
e 36 % em área de brejo próximo ao Cambarazal. T. leucotis tem preferência pelas partes 
herbáceas / arbustivas do cambarazal, sendo normalmente encontrada em meio aos arbustos 
de sucessão secundária. A mata úmida é a fitofisionomia principal escolhida pela espécie para 
a reprodução e como área de vida. 
 
Palavras-chave: Área de vida, residente, Cambarazal. 
 
PAINEL CP12 
 
COMPORTAMENTOS DA ARARA-AZUL (Anodorhynchus hyacinthinus) NA PRESENÇA E 
AUSÊNCIA DE VISITANTES DO ZOOLÓGICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE MATO GROSSO (UFMT)./ BEHAVIORS OF ARARA-AZUL (Anodorhynchus 
hyacinthinus) IN THE PRESENCE AND ABSENCE OF VISITORS OF THE ZOO OF 
THE UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (UFMT). 
 
Milene Garbim Gaiotti1 e Thais Menina Oliveira de Siqueira 1  
1Graduandas de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Mato Grosso. 
enelim@gmail.com  
 
A Arara-Azul (Anodorhynchus hyacinthinus) é a maior arara brasileira e uma espécie ameaçada de 
extinção. Isso faz com que tenhamos atenção especial para os indivíduos mantidos em 
cativeiro, pois fora de seu habitat natural e na presença de visitantes, os animais podem ficar 
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mais estressados e tristes. Pensando no bem-estar do único casal de arara-azul em cativeiro no 
Zoológico da Universidade Federal de Mato Grosso, analisamos seu comportamento, 
realizando observações durante dois dias com (CV) e dois dias sem visitação pública (SV). A 
metodologia utilizada foi a animal focal, com observações realizadas em duas sessões de 20 
minutos intercaladas com intervalo de 5 minutos, no período da manhã e da tarde, durante os 
4 dias. Os comportamentos de cada indivíduos foram classificados em: locomoção, 
manutenção (limpeza, repouso, coçar, dormir), alimentação, manipulação (morder pedra, 
cavar buraco no chão), agressão e estresse (agitação, morder-se). Os comportamentos 
principais observados na arara1 foram: locomoção (CV: 13,92% e SV: 7,13%), repouso (CV: 
39,10% e SV: 42,30%), alimentação (CV: 5,5% e SV: 1,88%), cavar buraco no chão (CV: 
10,59% e SV: 5,03%), limpeza (CV: 4,47% e SV: 29,92%), agressão (CV: 12,88% e SV: 
1,58%), estresse (CV: 2,5% e SV: 0,04%) e dormir (CV: 4,02% e SV: 6,63%). Os principais 
comportamentos observados na arara2 foram: locomoção (CV: 12,95% e SV: 5,08%), repouso 
(CV: 49,82% e SV: 40,17%), alimentação (CV: 6,53% e SV: 3,87%), cavar buraco no chão 
(CV: 4,6% e SV: 2,54%), limpeza (CV: 5,29% e SV: 28,31%), agressão (CV: 4,01% e SV: 
1,45%), estresse (CV: 1,95% e SV: 0,03%) e dormir (CV: 3,74% e SV: 9,77%). Independente 
do dia, o casal permaneceu em repouso a maior parte do tempo. Comportamentos de 
manutenção (limpeza, dormir) foram mais observados em dias com visitação. Apresentaram-
se mais ativas, agressivas e estressadas em dias com visitação, porém esses comportamentos 
também foram observados, em menor número, em dias com visitação pública.     
 
Palavras-chave: Anodorhynchus hyacinthinus, cativeiro, estresse.  
 
PAINEL CP13 
 
CONCENTRAÇÃO INCOMUM DE AVES LIMNÍCOLAS EM DECORRÊNCIA DE 
MORTANDADE DE PEIXES NO SUL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, 
BRASIL / UNUSUAL LIMNIC BIRD CONCENTRATION DUE TO FISH 
MORTALITY IN SOUTHERN RIO GRANDE DO SUL, BRAZIL. 
 
Hugo Leonardo da Cunha Amaral1, Fabiane Borba Bergmann1 e César Jaeger Drehmer1 
1Universidade Federal de Pelotas, Departamento de Zoologia e Genética , Pelotas, RS, Brasil. 
hugodaelite@yahoo.com.br 
 
No dia 23 de janeiro de 2007, foi amplamente noticiada pela imprensa nacional, uma grande 
mortandade de peixes no canal São Gonçalo atingindo os arroios Fragata e Moreira, nos 
municípios de Pelotas e Capão do Leão, tendo como causas prováveis (laudo técnico 
preliminar segundo FEPAM/RS): salinização do arroio; fechamento da Barragem Eclusa do 
Canal São Gonçalo impedindo o deslocamento dos peixes; baixa vazão nos arroios decorrente 
dos barramentos para atividades diversas; e ainda a contaminação da água por produtos 
químicos provenientes de indústrias instaladas às margens dos arroios. No dia 27 do mesmo 
mês observou-se ao entardecer, uma concentração incomum de aves no arroio Moreira, na 
divisa dos municípios acima referidos. Estas se alimentavam dos peixes (traíras, jundiás, 
lambaris, pintados entre outros) agonizantes ou mortos. As observações e identificações das 
espécies foram feitas com auxílio de binóculos e bibliografia. Foram avistadas cinco espécies: 
Egretta thula (n=55), Ardea alba (n=32), Larus maculipennis (n=4), Mycteria americana (n=2) e 
Nycticorax nycticorax (n=1), sendo que as mais abundantes foram as duas primeiras. Também 
foi possível observar a presença de indivíduos adultos e juvenis. Estudos envolvendo o 
comportamento oportunista de aves piscívoras nestas circunstâncias são escassos, porém 
muito importantes, visto que é possível obter informações sobre a dieta, comportamento de 
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bando e até mesmo manifestações de intoxicação decorrente dos peixes supostamente 
contaminados. Independente das causas deste desastre é possível afirmar que estas espécies 
observadas alteram suas concentrações populacionais usuais para aproveitar a abundância de 
determinado recurso alimentar que demanda pouco gasto energético para sua obtenção. 
 
Palavras-chave: piscivoria, oportunismo, Ciconiiformes. 
 
PAINEL CP14 
 
ASPECTOS DA BIOLOGIA REPRODUTIVA E COMPORTAMENTAL DE 
Campylorhynchus turdinus (TROGLODYTIDAE) NO PANTANAL DE POCONÉ, MT / 
ASPECTS OF THE BREEDING AND BEHAVIORAL BIOLOGY OF Campylorhynchus 
turdinus (TROGLODYTIDAE) IN THE PANTANAL OF POCONÉ, STATE OF MATO 
GROSSO, BRAZIL. 
 
Daniel Tourem Gressler1, Luciana Vieira de Paiva2 e Miguel Ângelo Marini3 
1Programa de Pós-graduação em Ecologia, Universidade de Brasília, DF. 
dtgressler@hotmail.com 
2Programa de Pós-graduação em Ecologia, Universidade de Brasília, DF. 
paivalu@yahoo.com.br 
3Departamento de Zoologia, Universidade de Brasília, Brasília, DF. marini@unb.br 
 
Espécies em que mais de dois indivíduos participam da defesa do território, da construção do 
ninho e da criação dos ninhegos são conhecidas por apresentarem reprodução cooperativa, 
comportamento observado em muitos trogloditídeos. Campylorhynchus turdinus é uma espécie 
que ocorre desde o Panamá até o sul do Brasil, e pode ser encontrado em grupos familiares de 
até oito indivíduos. O objetivo deste estudo foi apresentar aspectos da biologia reprodutiva e 
comportamental que possam indicar a presença de reprodução cooperativa e construção 
múltipla de ninhos para C. turdinus Foram observados quatro bandos reproduzindo em junho 
de 2006 no Pantanal do Mato Grosso, para os quais foram registrados os comportamentos de 
construção do ninho, de cuidado parental e de defesa contra invasores (observado através de 
play-back). Três dos bandos construíam ninhos (6 h de observações para cada) e um, cuidava 
de ninhegos (12 h). As observações sugerem que a espécie apresenta sistema de reprodução 
cooperativo, visto que todos os indivíduos, de pelo menos dois bandos, participaram 
efetivamente da construção dos ninhos e da defesa do território contra invasores e contra 
predadores. O comportamento de defesa, após o play-back, foi realizado por dois a quatro 
indivíduos vocalizando e voando em direção à fonte emissora, evidenciando a participação 
coletiva dos membros dos bandos nessa atividade. Em dois dos bandos foram observadas 
construções concomitantes de pelo menos dois ninhos. Neste tipo de comportamento um dos 
ninhos é normalmente usado para reprodução e o(s) outro(s) como dormitório(s). Não foi 
constatada a participação de ajudantes no cuidado da prole, pois apenas dois indivíduos 
cuidaram dos ninhegos. Estes despenderam esforço de 14,1 visitas/h na alimentação, média 
relativamente alta para os trópicos. Campylorhynchus turdinus mostrou-se uma excelente opção 
para estudos comportamentais, especialmente reprodução cooperativa. Entretanto, estudos 
mais elaborados se fazem necessários. 
 
Palavras-chave: Construção de ninho, cuidado parental, reprodução cooperativa. 
Fontes financiadoras: bolsa CAPES para DTG e bolsa CNPq para LVP e MÂM. 
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PAINEL CP15 
 
INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA NO PADRÃO DE ATIVIDADE DE EMAS (Rhea 
americana) NA RESTINGA DA BAIXADA DO MACIAMBU, P.E. DA SERRA DO 
TABULEIRO / TEMPERATURE INFLUENCE ON THE ACTIVITY PATTERNS OF 
RHEA (Rhea americana) IN THE RESTINGA OF BAIXADA DO MACIAMBU, SERRA 
DO TABULEIRO STATE PARK 
 
Luiz Gustavo Rodrigues Oliveira Santos1, Fernando Augusto Tambelini Tizianel1 e Marcos 
Adriano Tortato2 
1Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – Programa de Pós-graduação em Ecologia e 
Conservação 
2Universidade Federal do Paraná - Programa de Pós-graduação em Ecologia e Conservação 
 
Armadilhas fotográficas são utilizadas para monitoramento espacial e temporal de espécies de 
difícil detecção, principalmente no caso de mamíferos. Entre jun/2005 e jun/ 2006, quatro 
armadilhas fotográficas (Tigrinus) foram alocadas para monitoramento de antas. No 
entanto, outros animais foram registrados durante o estudo e o presente resumo tem o 
objetivo de descrever a padrão de atividade de emas e inferir sobre a possível influência da 
temperatura nessa atividade. Em três ambientes distintos foram escolhidos onze pontos 
amostrais, sendo quatro na restinga herbáceo-arbustiva, quatro na restinga arbórea e três num 
banhado com tiriricas (Cyperus). As máquinas fotográficas estavam programadas para registrar 
a hora e data dos disparos. Foram considerados registros independentes àqueles com intervalo 
mínimo de 1 hora entre disparos. As análises levaram em conta o índice de abundância 
relativa (IAR), segundo a fórmula: IAR= nº de registros/esforço em armadilhas-dia. Cada foto 
foi relacionada com a temperatura média diária referente ao seu dia de disparo (Estação 
Meteorológica EPAGRI – Palhoça). Obteve-se 120 registros independentes num esforço de 
1092 armadilhas-dia. A restinga herbáceo-arbustiva apresentou 118 registros (IAR=26,3), 
enquanto a restinga arbórea apresentou apenas dois (IAR=0,9). Não houve registros no 
banhado. A ema apresentou atividade exclusivamente diurna e constante ao longo do dia.  A 
atividade tendeu a diminuir com o aumento da temperatura média diária (r2=0,36, p=0.02). A 
ema é animal termoindependente diurno que se distribui principalmente em ambientes abertos 
e mais expostos a radiação solar. Dessa maneira, a supressão da atividade nos dias mais 
quentes pode funcionar como uma estratégia comportamental para regulação térmica e 
hídrica.  
 
Palavras chaves: armadilha-fotográfica, atividade, temperatura. 
Órgão Financiador: Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Santa Catarina 
 
PAINEL CP16 
 
COMPORTAMENTOS AGONÍSTICOS INTRA-ESPECÍFICOS DO FRANGO-
D’ÁGUA-COMUM Gallinula chloropus (AVES, RALLIDAE). INTRASPECIFIC 
AGONISTIC BEHAVIOR OF THE MOORHEN Gallinula chloropus (AVES, RALLIDAE).  
 
Franchesco Della Flora1, Anderson Saldanha Bueno1, Gabriel da Luz Wallau1, Josmael Corso1, 
Mauro de Freitas Ortiz1 e Nilton Carlos Cáceres2 
1Curso de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Santa Maria. fdflora@hotmail.com 
2Departamento de Biologia, UFSM, Santa Maria-RS. nc_caceres@hotmail.com. 
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O frango-d’água-comum Gallinula chloropus é um ralídeo de ampla distribuição na América, 
sendo uma das espécies de aves aquáticas mais comuns do Brasil. Habita lugares alagados, 
banhados, lagoas pequenas, açudes, de preferência com vegetação aquática. Vive em pequenos 
grupos ou em bandos numerosos, sendo facilmente observada mesmo em locais com intensa 
presença humana. O objetivo deste estudo foi descrever os comportamentos agonísticos 
intra-específicos de G. chloropus. As observações foram realizadas em dois açudes 
antropizados, no município de Santa Maria, Rio Grande do Sul, através do método seqüencial, 
em três sessões de 2 h em dois dias não consecutivos. Foram descritos os comportamentos de 
pelo menos cinco indivíduos da mesma espécie em interação agonística, sendo dois deles 
caracterizados como agressores e três como agredidos. O agressor utiliza duas formas de 
afugentar o agredido: (1) nado com pescoço esticado e, caso o agredido não recuasse, (2) 
ataque(s), com vôo(s), curto (< 3 m) ou longo (até 50 m), com ou sem tocar os pés na água. O 
agredido foge usando duas estratégias: (1) vôos, em linha reta ou em curva (maioria dos 
casos), tal como o agressor, e (2) mergulho: a ave se desloca imersa por até ~ 3 m. Não foram 
observados jovens praticando o ato de mergulho no momento da fuga. Após o afastamento 
dos indivíduos, o agressor retorna nadando ao ponto de partida, com o pescoço esticado por 
~ 15-20 s, e eriça as penas. Geralmente o agredido insiste e retorna seguindo o agressor. Na 
maioria das vezes, o agressor vocaliza durante as interações, o que não acontece com o 
agredido. Todos os eventos descritos foram observados na água, podendo iniciar ou terminar 
em terra. Pressupõe-se que o agressor aja em defesa de recursos dentro do seu território, tanto 
para benefício próprio quanto para indivíduos que possuam parentesco, visto que alguns 
jovens não eram agredidos quando próximos ao agressor. 
 
Palavras-chave: Gallinula chloropus, comportamento agonístico, etograma. 
Órgão Financiador: bolsa PET - SESu/MEC para ASB e JC 
 
PAINEL CP17 
 
ETOGRAMA DE Brotogeris chiriri (PSITTACIFORMES) E ANÁLISE DA 
LATERALIDADE EM SUA ALIMENTAÇÃO / ETHOGRAM OF Brotogeris chiriri 
(PSITTACIFORMES) AND FEEDING LATERALITY ANALYSIS.  
 
Welton Rodrigues Ferreira e Paulo Henrique Novaes Bernardes 
Universidade Federal de Uberlândia. Instituto de Biologia. Graduação em Ciências Biológicas, 
MG. Brasil. weltonico@gmail.com; phnbernardes@hotmail.com.  
 
Os psitacídeos, em especial os periquitos do gênero Brotogeris, têm uma larga distribuição nos 
trópicos; normalmente vagueiam em bandos e apresentam grande diversidade de 
comportamentos. Esta família está incluída na Ordem Psittaciformes, que compreende 360 
espécies classificadas em 80 gêneros. Estes animais se alimentam principalmente de frutos, 
podendo diversificar sua dieta em épocas de escassez dos mesmos, expandindo suas 
alternativas para sementes e néctar de flores. Estas aves apresentam um comportamento de 
manipulação dos alimentos, usando um dos membros inferiores (posteriores) com o auxílio 
do bico, sendo que a utilização de um só membro ou ambos caracteriza a lateralidade. O 
objetivo do estudo foi descrever o etograma de Brotogeris chiriri, popularmente conhecida como 
periquito-do-encontro-amarelo, em atividades de alimentação assim como o comportamento 
de manipulação do alimento relacionado com a lateralidade. As observações foram feitas em 
ambiente urbano e em áreas de vereda da Reserva do Clube Caça e Pesca Itororó de 
Uberlândia (RPPN) com auxílio de binóculos, tendo sido descritos os comportamentos 
verificados em formulário de campo. Tais observações foram feitas em 4 dias, divididos nos 
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períodos da manhã e da tarde, concentrando-se no início da manhã e no final da tarde, já que 
os indivíduos da espécie possuem hábito crepuscular. No total, foram feitas 32 horas de 
observação focal (média de 10 min/ave) e ad libitum, tendo sido incluídas 2 horas de descanso 
para os observadores. Podemos concluir que a espécie observada apresenta uma ampla gama 
de comportamentos, demonstrando assim uma forte tendência à interação social. No caso da 
análise da lateralidade não foi verificada diferença significativa na freqüência de utilização de 
nenhum dos membros nas atividades realizadas pelos indivíduos (Qui-quadrado; χ2 = 2,455; 
GL = 3; p > 0,05). Apesar de na literatura ser sabido que, de maneira geral, os psitacídeos 
apresentam maior uso da perna esquerda. 
 
Palavras-chave: etograma, Brotogeris chiriri, lateralidade.  
 
PAINEL CP18 
 
COMPORTAMENTO DE FORRAGEAMENTO DO Basileuterus culicivorus 
(EMBEREZIDAE) / FORAGING BEHAVIOR OF Basileuterus culicivorus 
(EMBEREZIDAE) 
 
Tiago Filipe Steffen1 e Marco Aurélio Pizo2 

1 Graduando da Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS 
2 PPG Biologia – UNISINOS. Av. Unisinos, 950 Caixa Postal 275 CEP 93022-000 São 
Leopoldo, RS. tiago_steffen@yahoo.com.br 
 
Basileuterus culicivorus é uma ave insetívora florestal muito comum em áreas perturbadas. O 
comportamento de forrageio desta espécie deve ser uma das características que a permite 
sobreviver em tais áreas. O objetivo do trabalho foi estudar o comportamento de forrageio de 
B. culicivorus e relacioná-lo com características da estrutura da vegetação. Os dados foram 
obtidos nos meses de julho (2006) a fevereiro (2007) no Parque Municipal Henrique Roessler, 
Novo Hamburgo – RS, através da observação direta das aves no campo. Foram visualmente 
estimadas a altura de captura das presas, a altura da copa no ponto de captura e a distância de 
ataque. O percentual de cobertura vegetal foi estimado de acordo com a quantidade de 
vegetação presente em um raio de 50 cm ao redor do ponto de captura. O ângulo de ataque 
foi obtido com o uso de transferidor. Não foram contabilizados ataques consecutivos 
realizados pelo mesmo indivíduo a menos que passassem sete minutos do primeiro ataque 
registrado. Observou-se 159 ataques realizados, entre aéreas (35%) e pousadas (65%). Ataques 
aéreos são realizados com uma freqüência significativamente maior em locais com vegetação 
menos densa (p = 0,05). Folhas verdes representaram 60% do substrato onde as presas foram 
capturadas, galhos 21%, ar 14% e outros 28%. A altura de captura das presas manteve uma 
relação direta com a altura da copa das árvores (r = 0,739, p = 0,000), e mostra uma 
preferência pelo estrato médio da copa. Os ataques são realizados em todas as direções; 
porém ataques realizados abaixo do poleiro tiveram uma distância média de 65 cm e, acima do 
poleiro, 28 cm (t = 6,25, p = 0,000). A distância percorrida durante os ataques aumentou de 
acordo com o aumento do ângulo do ataque (p=0,009). B. culicivorus demonstra ter padrões em 
seu comportamento de forrageio que variam com a estrutura da vegetação adequando seus 
ataques para um maior sucesso de captura e menor gasto energético. 
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PAINEL CP19 
 
REPERTÓRIO VOCAL E IMITAÇÃO DE CANTOS EM Cacicus cela NA AMAZÔNIA 
CENTRAL, BRASIL / REPERTOIRE AND VOCAL COPYING IN A YELLOW-
RUMPED CACIQUE IN CENTRAL AMAZONIAN BRAZIL 
 
Thiago V. V. Costa, Christian B. Andretti e Mario Cohn-Haft 
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coleção de Aves, Cx. P. 478, CEP 69060-000, 
Manaus, Amazonas, Brasil. E-mail: tvvc@inpa.gov.br 
 
O xexéu Cacicus cela distribui-se por quase toda a América do Sul, desde o Panamá até o 
centro-sul brasileiro, ocorrendo na Amazônia em ambientes de várzea, bordas de mata e áreas 
antropizadas. Esta espécie é conhecida pelo hábito da imitação de cantos de outras espécies, 
não só de aves como de outros animais. Nesse estudo, analisamos o repertório vocal de um 
indivíduo de Cacicus cela na Reserva Florestal Adolpho Ducke, ao norte de Manaus, Amazonas, 
Brasil. O indivíduo analisado foi gravado com gravador Sony TCM 5000EV e microfone 
direcional Sennheiser ME66. As gravações foram digitalizadas e encontram-se depositadas no 
Acervo de Sons da Coleção de Aves do INPA. O indivíduo analisado foi gravado durante 
aproximadamente 80 minutos, entre os dias 6 e 7 de agosto de 2006. Foram identificadas 
imitações de 42 espécies de aves, quatro de anfíbios, duas de mamíferos, uma de inseto e seis 
cantos não identificados, sendo as imitações intercaladas com cantos e apelos próprios da 
espécie. A exemplo do observado com outras espécies que apresentam hábito de apropriação 
vocal, Cacicus cela parece imitar espécies presentes na comunidade em que está inserido, 
apresentando no entanto em menor número imitações de espécies de habitats distintos de 
terra firme, talvez devido a movimentos sazonais da espécie entre diferentes ambientes em 
uma mesma região, e também entre regiões da Amazônia. Embora alguns estudos 
argumentem que a apropriação vocal não ocorre com vocalizações de potenciais 
competidores e predadores do apropriador, foi observada a imitação de falconiformes como 
Spizaetus tyrannus, Ibycter americana, Micrastur gilvicollis e Rupornis magnirostris, que podem ser 
potenciais predadores de adultos ou filhotes de Cacicus cela.  
 
Palavras-chave: Cacicus, apropriação vocal, Amazônia 
Órgãos financiadores: TEAM CI/INPA 
 
PAINEL CP20 
 
INTERFERÊNCIA DO AMBIENTE E DA COLORAÇÃO DAS FLORES NA 
VISITAÇÃO POR BEIJA-FLORES EM UM RECURSO ALTERNATIVO / 
ENVIRONMENTAL AND FLOWERS COLOR INTERFERENCE ON VISITS OF 
HUMMINGBIRDS IN ALTERNATIVE RESOURCE 
 
Cristiane de Oliveira Fonseca¹; Lívia Faria Tavares¹, Celine Melo² e Eurípedes Luciano da 
Silva Júnior². 
¹UNIPAM – Centro Universitário de Patos de Minas;  
²Universidade Federal de Uberlândia. crissbio@yahoo.com.br, tavaresbionot@yahoo.com 
 
Os beija-flores (Trochilidae), só existem nas Américas. Estas aves possuem metabolismo 
acelerado e por isso precisam repor constantemente a energia gasta alimentando-se 
constantemente e em pequenos intervalos, consumindo principalmente néctar. Geralmente, 
aceitam outras fontes de recursos como soluções de água e açúcar disponíveis em bebedouros 
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artificiais e utilizados pelo homem para atrair este grupo. Este estudo teve por objetivo 
abordar o comportamento alimentar dos beija-flores diante de um recurso alternativo, em 
especial Eupetomena macroura (beija-flor tesoura) devido à sua agressividade e territorialidade. 
Foram feitas 40 horas de observações, sendo 20h em Patos de Minas e 20h em João Pinheiro 
(ambos municípios mineiros). Foram disponibilizados três bebedouros artificiais, cada um 
com três flores de uma única cor (vermelha, amarela e azul) e contendo uma mistura de 10% 
de açúcar com 90% de água, nos seguintes pontos estratégicos: 1) Coberto: pouca iluminação 
e sem plantas; e 2) Vegetação: próximo às plantas e bem iluminado. Foram registradas 226 
visitas por sete espécies, sendo que Eupetomena macroura foi a mais freqüente (N=102; 45,13%) 
seguida por Amazilia fimbriata (N=39; 17,25%). As visitas foram mais concentradas no período 
da tarde, entre 15:00-17:00h (35,4%), e no início da manhã, entre 7:00-9:00h (28,32%). Houve 
diferença significativa entre os horários 7:00-11:00h e 13-17:00h (χ²=5,235, p=0,022, gl=1). 
Foi observada a preferência em geral pelos bebedouros com flores amarelas (39,4%), porém 
não houve diferença significativa (χ²=2,161; p=0,34; gl=2) demonstrando que estas aves são 
atraídas pelas cores utilizadas nos bebedouros experimentais. Houve preferência pelos 
bebedouros dispostos no ambiente Coberto (79,5%), pois embora tenha menos vegetação o 
recurso ficava mais visível. Eupetomena macroura defendeu o território dificultando ou 
impedindo a aproximação das demais espécies. 
 
Palavras-chave: Hábito alimentar. Beija-flores.Eupetomena macroura.  
 
PAINEL CP21 
 
INTERAÇÃO DE AVES MARINHAS COM DIFERENTES ARTES DE PESCA 
PRATICADAS PELA FROTA ARTESANAL NO LITORAL CENTRO-SUL 
PARANAENSE / INTERACTION OF SEABIRDS WITH DIFFERENT ARTS OF 
CRAFT FISHERIES IN THE MIDDLE-SOUTH COAST OF PARANÁ 
 
Viviane Lorenzi Carniel1 e Ricardo Krul2 
E-mail: viviane_carniel@yahoo.com.br e rkrul@ufpr.br  
1 Pós-graduação em Zoologia – Universidade Federal do Paraná – UFPR 
Bolsista CAPES 

2Laboratório de Ornitologia – Centro de Estudos do Mar - UFPR 
 
Numa avaliação da pesca comercial verifica-se que é prática comum o descarte de parte da 
captura, tanto na forma de peixes inteiros sem valor comercial como seus derivados. Sendo os 
mesmos uma importante fonte adicional de alimento e fator relevante em relação à 
abundância, a distribuição e a provisão alimentar de aves marinhas. A grande questão das 
pesquisas nessa área, tem sido: qual o papel que os descartes vem assumindo atualmente em 
relação a avifauna? Diante disso o presente estudo, que foi realizado no litoral do Paraná, sul 
do Brasil, objetivou avaliar a interação de aves marinhas com descartes provenientes da pesca 
realizados em mar aberto. As interações foram avaliadas mensalmente por meio de censos 
visuais, efetuados a partir do momento em que se iniciavam as atividades de descartes, a fim 
de verificar quais espécies interagiram, bem como suas estratégias de captura e níveis de 
cleptoparasitismo. O arrasto e o caceio foram às artes de pesca monitoradas, uma vez que, as 
mesmas constituem as principais formas geradoras de descarte na área de estudo. Foram 
realizadas dezoito saídas a campo ao longo do ano, e avaliados 139 e 113 eventos de descarte 
durante o arrasto e o caceio respectivamente. Ao longo de todo o período foram observadas 
oito espécies de aves interagindo, ressaltando-se Fregata magnifiscens e Sula leucogaster como as 
espécies mais freqüentes e abundantes durante essa interação, as demais espécies que 



 

 188 

interagiram foram: Sterna eurygnatha, Sterna maxima, Sterna sp, Sterna hirundinacea, Larus 
dominicanus e Phalacrocorax brasilianus. Em relação as estratégias de captura, Fregata magnifiscens, 
serve como uma espécie sinalizadora da atividade do descarte, atraindo dessa forma as demais 
aves para a área, sendo seguida principalmente por Sula leucogaster. Os maiores níveis de 
cleptoparasitismo foram observados durante os meses de defeso, quando o arrasto é proibido, 
situação em que a disponibilidade de alimento é menor para a avifauna. 
 
Palavras-chave: Aves marinhas, interação em mar aberto, cleptoparasitismo. 
Órgão financiador: CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) 
 
PAINEL CP22 
 
COMPORTAMENTO DE INCUBAÇÃO DE Pteroglossus castanotis / INCUBATION 
BEHAVIOUR OF Pteroglossus castanotis 
 
Marcia Cziulik1, Vinalto Graf1, Leny Cristina Milléo Costa2 e Emygdio Leite Araújo Monteiro 
Filho1,3 
1Curso de Pós Graduação em Zoologia, Universidade Federal do Paraná, Curitiba-PR. 
marciafoz@uol.com.br 
2IPeC, IPG e NEC/PUCPR. 
3IPeC. 
 
O araçari-castanho Pteroglossus castanotis pertence à família Ramphastidae e é a espécie mais 
conhecida e comum dentre os araçaris fazendo parte do plantel de muitos zoológicos 
brasileiros e do exterior. O primeiro registro reprodutivo desta espécie em cativeiro, no Brasil, 
ocorreu em 1997 no Parque das Aves Foz Tropicana, Foz do Iguaçu, Paraná. O interesse na 
criação e manutenção de ranfastídeos é crescente, mas poucas instituições têm logrado êxito 
devido a fatores como: predação de ovos e óbito de filhotes, e em animais adultos, 
pareamento dos casais e problemas nutricionais além de controle sanitário. Assim, este 
trabalho teve como objetivo estudar a atividade reprodutiva de Pteroglossus castanotis durante o 
período de incubação, fornecendo assim, subsídios para melhorar o manejo em cativeiro. Uma 
microcâmera KODO-mCAM foi  instalada no interior de um ninho, a uma altura de 30 cm da 
base e com auxílio de uma lâmpada pingo d´água de 12W, de onde foram obtidas 212 horas 
de imagens, gravadas em um “timelapser” e posteriormente capturadas e editadas no 
programa Pinnacle Studio. A análise foi dividida em período diurno e noturno. O ninho, em 
tronco oco de palmeira, continha quatro ovos que foram incubados tanto pelo macho quanto 
pela fêmea. O número médio de entradas foi maior durante o dia, uma vez que nesse período 
revezavam na incubação. O tempo de permanência foi maior para a fêmea no período 
noturno, pois é ela quem pernoita no ninho. Do total de horas analisadas, macho e fêmea 
estiveram, ambos, fora do ninho em 6% do tempo. O maior intervalo de ausência, no ninho, 
foi de 41 minutos no período da tarde. O horário de entrada da fêmea no ninho para pernoite 
variou entre 17:55 e 18:34 horas (horário de verão) e a saída na manhã do dia seguinte entre 
5:50 e 6:04 horas. A utilização das microcâmeras permitiu um maior controle sobre o período 
de incubação para esta espécie, diminuindo a interferência no ninho e mostrou a importância 
do casal no cuidado com os ovos. 
 
Palavras-chave: reprodução, araçari-castanho, microcâmeras 
Agência financiadora: CNPQ  
Apoio: Parque das Aves Foz Tropicana 
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PAINEL CP23 
 
MATERIAIS COLETADOS POR Athene cunicularia PARA FORRAGEM DO NINHO NO 
CAMPUS DA UNESP RIO CLARO / MATERIALS COLLETED BY Athene cunicularia 
(MOLINA, 1782) TO NEST BEDDING IN UNESP RIO CLARO CAMPUS.  
 
Glenn Massakazu Makuta, Marcelo Antonio Harada Penna e Nivar Gobbi.  
Universidade Estadual Paulista ‘Júlio de Mesquita Filho’ - Campus de Rio Claro – Instituto de 
Biociências. Av. 24-A, 1515 - Rio Claro, SP. CEP: 13506-900. gmakuta@gmail.com 
 
O Campus da UNESP de Rio Claro apresenta um cenário particular para o estudo das 
corujas-buraqueiras (Athene cunicularia), pois possui uma área de vegetação regenerante de 
cerrado localizada entre uma reserva florestal (FEENA – Floresta Estadual Edmundo 
Navarro de Andrade) e uma área antropizada. A fisionomia da vegetação permite a fácil 
visualização de A. cunicularia. Durante as observações feitas desde 2005, aspectos interessantes 
puderam ser registrados, como a coleta de materiais alternativos que eram depositados no 
exterior do ninho no período reprodutivo, como: pedaços de papel alumínio, filme de PVC, 
embalagens plásticas diversas, pedaços de papel, papelão, papel higiênico, pontas de cigarro, 
pedaços de isopor, pedaços de ossos. Durante o resto do ano a coruja utiliza-se de palha para 
fazer a forragem do ninho, utilizando a grama que é cortada freqüentemente pela equipe de 
manutenção do campus. Ocasionalmente são observados pedaços de ninhos de vespas no 
exterior dos ninhos, sugerindo que em condições naturais elas devam se utilizar desse tipo de 
recurso para a forragem. Os grupos de corujas se encontram espalhados em diversos pontos 
no campus, sendo perceptível que os grupos mais próximos à FEENA são menos 
influenciados pela ação antrópica utilizado-se de uma variedade menor dos materiais citados. 
Em buracos localizados mais próximos aos departamentos e outros prédios do campus, a 
presença desses objetos foi mais freqüente e abundante. Embora não se saiba ao certo o 
motivo pelo qual as corujas coletam e depositam esses materiais na entrada dos buracos, 
acreditamos que seja para a forragem do ninho antes do nascimento dos filhotes. Uma 
possível explicação para o fenômeno seria que dado o restrito espaço no interior do buraco, as 
corujas depositam e manipulam o material coletado do lado de fora para depois utilizá-los na 
forragem do ninho. Essa hipótese é bastante plausível, devido à natureza isolante dos 
materiais listados. 
 
Palavras-chave: coruja-buraqueira, forragem do ninho, ação antrópica. 
 
PAINEL CP24 
 
OBSERVAÇÕES SOBRE O COMPORTAMENTO DE NIDIFICAÇÃO DO BEIJA-
FLOR-DE-FRONTE-VIOLETA (Thalurania glaucopis) EM UMA ÁREA URBANA DE 
BELO HORIZONTE (MG) / OBSERVATIONS ON THE NESTING BEHAVIOUR OF 
VIOLET-CAPPED WOODNYMPH (Thalurania glaucopis) IN AN URBAN ÁREA OF 
BELO HORIZONTE (MG). 
 
Thiago Almeida, Alyne Perillo, Marcela Passos, Helberth Peixoto, Rodrigo Pessoa e Letícia 
Guimarães.  
Laboratório de Ornitologia do Museu de Ciências Naturais PUC Minas. 
thiagoalmeida_bio@yahoo.com.br; alyneperillo@hotmail.com 
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O Beija-flor-de-fronte-violeta (Thalurania glaucops), espécie comum no Brasil oriental, ocorre da 
Bahia e Minas Gerais ao Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Vive em áreas florestais, 
sendo comumente observados em jardins. Um ninho foi observado no dia 15/12/06, durante 
um levantamento realizado no remanescente de floresta estacional semidecidual localizado no 
campus da PUC Minas, Belo Horizonte (MG) (19°55’S/43°59’O). Os dados relativos ao 
comportamento da fêmea e filhote foram coletados a partir de observação direta, realizada 
desde a postura até a saída do filhote do ninho, nos meses de dezembro de 2006 e janeiro de 
2007, totalizando 24 horas de esforço distribuídas ao longo do dia. O ninho, tipo cesto 
baixo/forquilha, foi construído em um arbusto da família Myrtaceae, a uma altura de 40 cm, 
com fibras vegetais, sendo revestido na parte externa por liquens. A postura ocorreu no dia da 
primeira observação, sendo dois ovos incubados durante 13 dias. Nasceu apenas um filhote, 
no dia 28/12/06, permanecendo no ninho por 20 dias. Apenas a fêmea foi observada no 
ninho, incubando os ovos e cuidando do filhote. Durante a incubação ela permaneceu no 
ninho por uma média de 42,1 minutos/hora, saindo para se alimentar durante 30% do 
período de observação. Após o nascimento do filhote, o tempo de permanência da fêmea no 
ninho diminuiu, ficando 72% do tempo fora, destinando uma média de 15,6 minutos/hora 
para alimentação e cuidados do filhote, permanecendo às vezes em galhos próximos. A 
alimentação do filhote era realizada em 1,5 visitas/hora, diminuindo de acordo com o 
desenvolvimento do mesmo. Foram registradas interações com outras espécies que se 
aproximaram do ninho (Coereba flaveola, Columbina talpacoti, Pitangus sulphuratus, Turdus rufiventris, 
Basileuterus flaveolus, Thamnophilus caerulescens), sendo a distancia mínima de aproximação 
permitida cerca de 7 m. Esse foi o primeiro registro de atividade reprodutiva da espécie no 
fragmento em questão. 
 
Palavras-chave: Thalurania glaucops,comportamento, reprodução 
 
PAINEL CP25 
 
COMPORTAMENTO ALIMENTAR DE Pyrrhura frontalis EM CATIVEIRO 
(PSITTACIFORMES: PSITTACIDAE) / FEEDING BEHAVIOR OF Pyrrhura frontalis IN 
CAPTIVITY 
 
Linda Lacerda da Silva, Sonia Maria de Amorim Gimenez, Ana Maria Brischi e Vilma Clarice 
Geraldi 
Divisão Técnica de Medicina Veterinária e Manejo da Fauna Silvestre, Departamento de 
Parques e Áreas Verdes, Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, Prefeitura do Município de 
São Paulo, SP, Brasil. lindlacerda@yahoo.com.br ;  soniamorim@terra.com.br; 
anambrischi@hotmail.com; vgeraldi@uol.com.br. 
 
Pyrrhura frontalis pertence à família Psittacidae. Está restrita às áreas florestadas nos arredores 
de São Paulo. Possui cerca de 25 cm de comprimento.Alimenta-se de frutos, sementes, como 
o pinhão do pinheiro-do-paraná, Araucaria angustifolia e, provavelmente, insetos e suas larvas. 
Estudos que avaliem a dieta desta espécie com relação à ingestão de itens vegetais em cativeiro 
são inexistentes. O presente trabalho consistiu em apresentar um método quantitativo para 
avaliar o comportamento alimentar em cativeiro, de dois indivíduos de Pyrrhura frontalis com 
relação à ingestão de folhas, botões florais e frutos de plantas nativas encontradas no Parque 
Ibirapuera, município de São Paulo e que possivelmente ocorrem no seu local de soltura, 
próximo a Serra da Cantareira. As plantas foram coletadas no Parque Ibirapuera, em março de 
2007, lavadas em água corrente, amarradas com barbante, em feixes mistos, colocados no 
centro do recinto. Em seguida foi aplicado método quantitativo, baseado em sistema de 
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notas,variando de 0 a 10, visando quantificar o grau de preferência pelas plantas oferecidas. As 
notas médias para cada item alimentar foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. O fruto preferido foi o de Ficus enormis. Botões florais de Chorisia speciosa, frutos 
de Schinus terebinthifolius e fruto de Psidium guajava apresentaram notas abaixo de cinco sendo, 
portanto, menos apreciados. Quanto às folhas, a espécie preferida foi Ficus enormis seguida por 
Schinus terebinthifolius, Chorisia speciosa e Psidium guajava. 
 
Palavras-chave: Pyrrhura frontalis, comportamento alimentar, cativeiro, plantas. 
Órgão financiador: Prefeitura do Município de São Paulo 
 
PAINEL CP26 
 
COMPORTAMENTO ALIMENTAR DE Forpus xanthopterygius EM CATIVEIRO 
(PSITTACIFORMES: PSITTACIDAE)/ FEEDING BEHAVIOR OF Forpus xanthopterygius 
IN CAPTIVITY. 
 
Sonia Maria de Amorim Gimenez1, Linda Lacerda da Silva2, Ana Maria Brischi3 e Vilma 
Clarice Geraldi4. 
Divisão Técnica de Medicina Veterinária e Manejo da Fauna Silvestre, Departamento de 
Parques e Áreas Verdes, Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, Prefeitura do Município de 
São Paulo, SP, Brasil. 1lindlacerda@gamil.com, 2soniamorim@terra.com.br, 
3anambrsichi@hotmail.com, 4vgeraldi@uol.com.br. 
 
Forpus xanthopterygius pertence à família Psittacidae e é um dos seus menores representantes 
medindo cerca de 10 cm de comprimento.O macho possui coloração verde com azul na 
região uropigial e nas coberteiras das asas. A fêmea é verde, com o ventre verde-amarelado, 
sem a coloração azul apresentada pelo macho. Habita borda de matas, clareiras, matas ciliares, 
parques e jardins de áreas urbanas. Alimenta-se de sementes, frutos, plantas herbáceas e 
inflorescências. Estudos que avaliem a dieta desta espécie com relação à ingestão de itens 
vegetais em cativeiro são inexistentes. O presente trabalho consistiu em apresentar um 
método quantitativo para avaliar o comportamento alimentar em cativeiro, de dois indivíduos 
machos de Forpus xanthopterygius com relação à ingestão de folhas, botões florais, pedúnculos 
carnosos e frutos de plantas nativas e exóticas encontradas no Parque Ibirapuera, município 
de São Paulo, futuro local de soltura. As plantas foram coletadas no Parque Ibirapuera, em 
março de 2007, lavadas em água corrente, amarradas com barbante, em feixes mistos, 
colocados no centro do recinto. Em seguida, foi aplicado método quantitativo, baseado em 
sistemas de notas, visando quantificar o grau de preferência pelas plantas oferecidas. As notas 
médias para cada item alimentar foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. O fruto preferido foi o de Ficus microcarpa seguido pelas inflorescências de Ficus 
elastica, botões florais de Eucalyptus sp., frutos de Ficus enormis e  frutos de Psidium guajava. 
Botões florais de Chorisia speciosa, frutos de Schinus terebinthifolius e pedúnculos carnosos de 
frutos de Hovenia dulcis, apresentaram as menores notas, sendo considerados os menos 
preferidos. Quanto às folhas, a espécie preferida foi Ficus microcarpa seguida por Ficus enormis, 
Chorisia speciosa, Psidium guajava, Ficus elastica e Schinus terebinthifolius. As folhas menos apreciadas 
foram as de Eucalyptus sp. e Hovenia dulcis. 
 
Palavras-chave: Forpus xanthopterygius, comportamento alimentar, cativeiro, plantas. 
Órgão financiador: Prefeitura do Município de São Paulo 
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PAINEL CP27 
 
PREFERÊNCIA DE AVES POR COLORAÇÃO NA ESCOLHA DE FRUTOS 
ARTIFICIAIS AO LONGO DE UM GRADIENTE VERTICAL / COLOR 
PREFERENCE OF BIRDS ON THE CHOICE OF ARTIFICIAL FRUITS ALONG A 
VERTICAL GRADIENT 
 
Sandro Von Matter 1 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; Departamento de Biologia Animal; Laboratório 
de Ornitologia; Rodovia BR 465 - Km7; CEP 23890-000 - Seropédica RJ. 
vonmatter@hotmail.com  
 
Em florestas tropicais os vertebrados são de extrema importância para dispersão das 
angiospermas, estima-se que 50 a 90% das espécies de árvores nesse bioma produzam frutos 
cujas sementes são dispersas zoocoricamente. Estes apresentam características que evoluíram 
para atrair somente um subconjunto de possíveis dispersores, os dispersos por aves em geral 
são pequenos e carnosos, com polpa rica em lipídios ou proteínas e coloração podendo variar 
entre o vermelho, o preto, o azul e o púrpura. A importância da escolha de um fruto por suas 
características esta diretamente ligada a pressão evolutiva que os frugívoros exercem sobre as 
plantas que os provêm alimento, essa escolha pode significar quais genes serão ou não 
passados adiante em uma população.Este estudo teve por objetivo testar a preferência por 
coloração na escolha de frutos artificiais ao longo de diferentes estratos florestais. Foram 
confeccionados 240 frutos artificiais, com massa de modelar (plastilina), nas cores azul, branco 
e vermelho, sendo 80 frutos de cada cor. Foram montados 4 blocos aleatórios agrupados em 
10 cachos com 3 frutos dispostos aleatoriamente e distribuídos para duas classes de alturas 
entre 2 e 3 metros e outra entre 8 e 11 metros. Estes foram checados por 6 dias, quanto ao 
status (predado ou intacto). Os dados obtidos foram testados por análise de variância em 
blocos ao acaso, esquema fatorial e houve diferença significativa na taxa de ataque entre as 
cores (F=4.42; p= 0,0485). As cores azul e vermelho foram mais ataque para ambas as classes 
de altura, o que sugere uma preferência pelas aves e/ou uma maior percepção visual nessa 
faixa de cores. Houve uma menor taxa de ataque para a classe de altura entre 8 e 11 metros, 
classe com maior luminosidade, se comparado ao ambiente de subbosque, o que pode sugerir 
que exista um menor número de frugívoros neste tipo de ambiente, ou que nessa área de 
estudo os frugívoros não se arrisquem em ambientes mais abertos na busca por recursos. 
 
Palavras-chave: frugivoria, cor, artificiais. 
 
PAINEL CP28 
 
COMPORTAMENTO DE Theristicus caudatus EM TORRES DE TRANSMISSÃO DE 
ENERGIA NA REGIÃO DO TRIÂNGULO MINEIRO / BEHAVIOR OF Theristicus 
caudatus IN ENERGY TOWERS IN THE TRIÂNGULO MINEIRO REGION 
 
Alexandre Gabriel Franchin1,2, Eurípedes Luciano Silva Júnior1 e Mauro Janotti3 
1Laboratório de Ornitologia e Bioacústica, Instituto de Biologia, Universidade Federal de 
Uberlândia (UFU). 
2 Programa de Pós-graduação em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais, UFU, 
Bolsista Capes. agfranchin@hotmail.com.  
3Controler Manejo de Fauna, controler@controler.com.br 
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Na região do Triângulo Mineiro, as curicacas (Theristicus caudatus) utilizam torres de 
transmissão tanto para pouso e pernoite, quanto para reprodução (acasalamento e nidificação). 
O objetivo do presente estudo foi descrever aspectos do comportamento de curicacas em 
torres de transmissão de energia elétrica de 500 gigawats. As torres examinadas foram em 
linhas de transmissão de energia em Minas Gerais: Uberaba – Nova Ponte (LTUN), Uberaba; 
Itumbiara – Emborcação (LTIE), Araguari; São Simão-Jaguara (LTSJ), Campina Verde. A 
pesquisa foi desenvolvida em duas etapas. A primeira consistiu de observações focais de 
indivíduos empoleirados nas torres à noite. Essa etapa foi realizada nos dias 15-16/02, 11-
12/03/2006 em (TLUN) e 15-16/12/2006 em (TLIE) e totalizou 45 horas de observação. Foi 
utilizada uma filmadora para registro durante parte da noite. Foi anotado se existiam e quais 
eram os dispositivos (anti-pouso e anti-nidificação) instalados pela companhia de energia para 
evitar a presença das curicacas.nas torres examinadas. Foram examinadas no total 80 torres, 
sendo 39 em LTUN, 30 em LTUN e 11 em LTSJ. Desse total, 29 não tinham dispositivos e 
51 estavam com dispositivos diversos. Nas observações, em TUNP os indivíduos começaram 
a se aproximar das torres por volta das 18:00hs e durante quase todo o tempo alguns ficavam 
mudando de posição na torre. Foram contados 12 indivíduos pousados nas torres nos dois 
dias. Em TIEM Foi verificada a permanência de dois indivíduos durante todo o período de 
observação (18:00-8:30h). Foi verificada uma cópula às 6:40 da manhã. Na segunda etapa, 
foram encontrados 20 ninhos de curicacas nas torres, sendo que estes estiveram presentes em 
15 torres. A maioria dos ninhos estava em torres sem dispositivo. O estudo permitiu 
descrever algumas aspectos comportamentais de curicacas em torres de transmissão, como: 
acasalamento, empoleiramento e comportamento de grupo. 
 
Palavras-chave: controle de praga, torres de transmissão, comportamento 
 
PAINEL CP29 
 
TESTES DE PERSONALIDADE EM CORUJINHA-DO-MATO (Megascops choliba) PARA 
PROGRAMA DE REINTRODUÇÃO / PERSONALITY TEST FOR THE TROPICAL 
SCREECH-OWL (Megascops choliba) IN A REINTRODUCTION PROGRAM. 
 
Gustav Specht1, Daniela Barros2, Guilherme Moreira Dutra2, Max Lino Machado2 e Robert 
John Young 1  
1Programa de pós-graduação em Zoologia de Vertebrados de Ambientes Impactados da PUC 
Minas. Avenida Dom José Gaspar, 500, Coração Eucarístico, Belo Horizonte, Minas Gerais, 
Brasil, CEP 30535-901. biogustav@gmail.com. 
2Acadêmico do curso de Ciências Biológicas da PUC Minas. Avenida Dom José Gaspar, 500, 
Coração Eucarístico, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, CEP 30535-901. 
 
Megascops choliba, conhecida como corujinha-do-mato, tem ampla distribuição no Brasil. Pode 
ser vista em áreas urbanas onde reproduz causando incomodo e sendo recolhida por órgãos 
ambientais. Em programas de reintrodução, o entendimento da individualidade influencia nas 
respostas comportamentais exibidas por estas aves. Essas diferenças são classificadas de linha 
da timidez-coragem onde é medida a capacidade de um animal de se aproximar de um objeto 
estranho e de se arriscar. O objetivo deste estudo é descrever os testes de personalidade 
aplicados em M. choliba. Vinte corujas provenientes do IBAMA foram divididas em 4 grupos 
contendo indivíduos corajosos e tímidos. As aves serão soltas e monitoradas na reserva de 
Serra Azul/COPASA. Um etograma foi construído durante 20 horas de observações. Os 
testes de personalidade foram realizados em viveiros de 2.20 m de largura por 4 m de 
comprimento e 2.50 m de altura. Foram utilizadas uma bola prateada e uma garrafa amarela 
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como objetos estranhos. O objeto era colocado na parte anterior do viveiro e 4 poleiros 
foram dispostos a uma altura de 1,80 m do chão sendo o primeiro a 0,5 m do objeto e os 
demais de 1 em 1 m. Uma ave era colocada no viveiro no dia anterior aos testes. Somente um 
objeto era apresentado por dia durante 60 minutos. Os comportamentos e o tempo eram 
anotados de forma contínua bem como a distância da ave ao objeto. Os testes duraram 14 
dias. Os comportamentos foram divididos em 3 categorias: coragem, timidez e medo. O 
número de registros de cada um dos comportamentos foi mensurado e utilizado nos cálculos 
de índices de coragem de cada grupo segundo um método estabelecido (medo, multiplicado 
por 0, timidez por 1 e coragem por 4). Foram feitos testes de correlação entre os índices e a 
distância média da ave ao objeto. Após estes resultados foi realizada a Análise de Cluster para 
agrupar as aves. Pesquisas anteriores mostram que a personalidade afeta na taxa de 
sobrevivência em programas de reintrodução. 
 
Palavras-chave: Teste de personalidade, coruja, reintrodução. 
Órgão Financiador: COPASA – MG 
 
PAINEL CP30 
 
DICROMATISMO SEXUAL Y DIFERENCIAS SEXUALES DE CUIDADO 
PARENTAL EN EL CAPUCHINO CANELA, Sporophila hypoxantha / SEXUAL 
DICHROMATISM AND SEXUAL DIFFERENCES IN PARENTAL CARE IN THE 
TAWNY-BELLIED SEEDEATER, Sporophila hypoxantha 
 
Carolina Facchinetti1, Alejandro G. Di Giacomo2 y Juan C. Reboreda1 
1Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 
Universidad de Buenos Aires.  
2Departamento de Conservación, Aves Argentinas – Asociación Ornitológica del Plata, 
Buenos Aires. Carolina4981@yahoo.com 
 
En aves, la monogamia con cuidado biparental relativamente simétrico esta asociada 
generalmente al monomorfismo sexual. Por el contrario, el dimorfismo y el dicromatismo lo 
están a sistemas de apareamiento poligínicos o poliándricos con diferencias sexuales en el 
cuidado parental. Se estudió el grado de dimorfismo y dicromatismo sexual y las diferencias 
sexuales de cuidado parental en Sporophila hypoxantha (Emberizidae, Aves) una especie 
socialmente monógama. Se cuantificó el grado de dimorfismo y dicromatismo sexual de 
juveniles y adultos. El dicromatismo se midió mediante espectrofotometría de reflectancia en 
el rango UV-Visible (300-700 nm). El cuidado parental se midió a través filmaciones de nidos 
durante la incubación y cuando los pichones tenían 2-4 y 7-9 días de edad. No se observaron 
diferencias sexuales para la mayoría de los caracteres morfométricos pero si para los patrones 
de coloración de juveniles y adultos. La incubación de huevos y termorregulación de los 
pichones fue realizada exclusivamente por las hembras, quienes asignaron un 59% del tiempo 
a la incubación y un 40% y 5% del tiempo a termorregulación de pichones de 2-4 y 7-9 días de 
edad, respectivamente. Las hembras permanecieron más tiempo en el nido y tuvieron una 
mayor frecuencia de visitas de alimentación que los machos en el estadío de pichones de 2-4 
días, pero no hubo diferencias en el estadío de pichones de 7-9 días. Los resultados muestran 
que a pesar de ser socialmente monógama, S. hypoxantha presenta un mayor cuidado parental 
por parte de la hembra. Se discute la posible función de la coloración del plumaje de los 
machos como indicador de la calidad del cuidado parental que estos proveen. 
 
Palabras claves: dicromatismo sexual, cuidado parental, Sporophila hypoxantha 
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PAINEL CP31 
 
COMPORTAMENTO ALIMENTAR DE ARARAS-AZUIS-DE-LEAR, Anodorhynchus leari, 
EM CATIVEIRO E EM VIDA LIVRE / FEEDING BEHAVIOR OF LEAR MACAWS, 
Anodorhynchus leari, IN NATURE AND IN CAPTIVITY 
 
Gilberto Ferreira da Silva Neto1, Joaquim Rocha dos Santos Neto2 e Monalyssa Camandaroba 3 
1Graduando em Ciências Biológicas pela Universidade do Estado da Bahia, e-mail: 
neto.gfs@gmail.com;  
2CEMAVE/IBAMA;  
3PROAVES. 
 
A Arara-azul-de-lear, Anodorhynchus leari é uma espécie criticamente ameaçada de extinção 
(MMA 2003) e faz parte do Anexo I da CITES. Um dos motivos para a espécie se encontrar 
nesta situação é a destruição de seu habitat diminuindo a oferta da principal fonte de 
alimentação, o coco da palmeira licuri (Syagrus coronata). Outras fontes de alimentação são 
utilizadas de forma mais esporádica, como: a baraúna (Schinopsis brasiliensis), o milho (Zea mays) 
e o umbu (Spondias tuberosa). Durante as atividades do Programa de Conservação da Arara-
azul-de-Lear, em março de 2003, dois filhotes foram encontrados caídos na base de um 
paredão de arenito. Após receberem os cuidados veterinários foram colocados numa voadeira 
de 15m x 5m x 6m. O trabalho descreve o comportamento de forrageamento destas aves 
cativas a cada fonte alimentar analisada, comparando com o comportamento alimentar 
apresentado pelas aves selvagens, com o objetivo de subsidiar um plano de soltura monitorada 
destas aves. A metodologia aplicada foi a observação direta, com auxílio de lunetas e 
binóculos, das aves cativas e selvagens, sendo estas avaliadas em áreas de alimentação 
conhecidas, milharais e áreas de alta disponibilidade de outros itens alimentares. As 
observações compreenderam todo o período de luz. Durante as observações foram vistas 
araras se alimentando de licuri, milho, baraúna e foram encontrados vestígios de consumo do 
umbu. O licuri foi o item mais comumente consumido, sendo que o consumo ocorre nas 
horas menos quentes do dia. Com relação ao milho e a baraúna, o forrageamento ocorre na 
época de baixa disponibilidade de licuri, onde as aves utilizam como fonte alternativa de 
alimentação. O umbu é utilizado como alimento complementar, já que frutifica em época de 
grande disponibilidade de licuri. Os resultados mostram que as araras cativas reconhecem as 
principais fontes alimentares utilizadas pela espécie, consumindo-as de modo similar às araras 
selvagens. Esta é uma condição importante para o sucesso da soltura monitorada destas aves 
 
Palavras Chaves: Arara-azul-de-lear, licuri, forrageamento. 
Órgão financiador: PIBIC/CNPq e CEMAVE/IBAMA 
 
PAINEL CP32 
 
PREFERÊNCIA DOS BEIJA-FLORES QUANTO AO LOCAL E COR DE FLORES EM 
UMA ÁREA VERDE URBANA / PREFERENCE OF LOCATION AND COLOR OF 
FLOWERS BY HUMMINGBIRDS IN A GREEN URBAN AREA 
 
Maria Cecilia Barbosa de Toledo1, Daniel Usier Homem de Melo1, Eleasar Silva Marins1 e 
Marcos Rodrigo de Faria1 
1UNITAU – Instituto de Biociências – Lab. de Ecologia. cecilia@unitau.br. 
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O objetivo do trabalho foi testar a preferência dos beija-flores que ocorrem em área urbana 
quanto à cor e localização das flores. O trabalho foi realizado no Campus da Universidade de 
Taubaté em um corredor arbóreo formado por uma única espécie, Caesalpinia peltophoroides. 
Para testar a preferência por cor foram confeccionados 12 ramos com flores e nectários 
artificiais de quatro cores: vermelho, amarelo, branco e lilás. Foi utilizada uma mistura para 
néctar contendo dextrose e sacarose (59,93 %). Para avaliar a localização foram realizadas 
duas etapas: (1) os ramos foram colocados aleatoriamente próximos à copa das árvores, isto é, 
a aproximadamente 10m de altura e após dois dias foi realizado uma troca de posição; (2) os 
ramos foram divididos em 3 grupos de quatro e foram alocados nas bordas e no interior da 
área arborizada. Foram realizadas 18h horas de observação. Nesse período foram identificadas 
4 espécies Eupetomena macroura, Amazilia lactea,Thalurania glaucops e Chlorostilbon lucidus. E. 
macroura foi a espécie mais abundante e visitou mais as flores amarelas e vermelhas, A. lactea 
foi a segunda mais abundante e preferencialmente visitou as flores vermelhas. No geral as 
flores vermelhas foram as mais visitadas (32%; n= 42), seguido pelas amarelas (27%; n= 35) e 
as menos visitadas foram as de cor lilás (22%; n= 29) e brancas (19%; n= 26). A maior 
diferença foi observada entre as flores localizadas na borda e no interior da área verde. Isto é, 
67% (n= 73) das visitas foram nas flores localizadas nas bordas e 32% (n= 35) foram nas 
flores localizadas no interior abaixo das copas. Os resultados sugerem que a localização das 
flores é mais importante que as cores, o que pode estar relacionado à presença de maior 
luminosidade que aumenta a reflexão das cores tornando-as mais visíveis. 
 
Palavras-chave: Beija-flores,  flores, preferência 
 
PAINEL CP33 
 
SEXUAL DIFFERENCES IN FEEDING AND FECAL-SAC REMOVAL RATES IN 
WHITE-RUMPED SWALLOWS, Tachycineta leucorrhoa / DIFERENÇA SEXUAL NAS 
TAXAS DE ALIMENTAÇÃO E REMOÇÃO DO SACO-FECAL NA ANDORINHA-
DE-TESTA-BRANCA, Tachycineta leucorrhoa 
 
Florencia Bulit, Andrés Gabriel Palmerio, Romina García e Viviana Massoni  

Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 
Universidad de Buenos Aires.florbulit@ege.fcen.uba.ar 
 
The rate at which parents feed the nestlings is related to several life-history traits, allowing to 
analyze trade-offs between behavior, ecology and life-history strategies. Although most living 
species in the world belong to the Southern Hemisphere, the information on the parental care 
provided by each sex is scant. Our aim was to describe the feeding and fecal-sac removal 
effort of White-rumped Swallows males and females and to compare them with those of the 
Northern Hemisphere congener, the Tree Swallow, Tachycineta bicolor. We videorecorded 23 
nests, for two consecutive hrs, when broods were 4, 12 and 15 days old using a Sony Hi 8 
CCD-TRV 128 placed approximately 20-30 m away from the nestbox entrance. Females made 
a significantly larger share of the feeding visits to the nest (between 58 % and 62 %) than did 
males, and the asymmetry was maintained, irrespectively of nestling’s age. This result parallels 
those reported on Tree Swallows in East of the United States but differs from the equality of 
roles found on the same species in Ontario, Canada. In addition, White-rumped Swallow 
females, that removed fecal sacs at the same frequency of males at day 4 of nestlings age, 
quadrupled their effort during the last two periods analyzed, while the northern congener did 
not show differences between the sexes on this respect. White-rumped Swallow females made 
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a significantly larger effort than males in terms of feeding visits to and fecal-sac removals from 
the nests. Their contribution to nestling’s welfare increased during the nestling period at a 
higher rate than males did and, in this respect, the asymmetry in parental investment is greater 
than the reported for Tree Swallows.  
 
Key words: parental care, White-rumped Swallows, feeding rate. 
 
PAINEL CP34 
 
“AYUDANTES” EN EL NIDO EN EL MÚSICO (Agelaioides badius) / HELPERS AT THE 
NEST IN THE BAY WINGED COWBIRD (Agelaioides badius) 
 
Cynthia Alejandra Ursino, María Cecilia De Mársico y Juan Carlos Reboreda 
Dpto. de Ecología, Genética y Evolución, Fac. de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad 
de Buenos Aires. Argentina. cynursino@yahoo.com.ar 
 
Las aves con cría cooperativa son especies en las cuales uno o más adultos, además de los 
padres, participan del cuidado del nido, contribuyendo en tareas como la defensa y 
alimentación de los pichones. Este tipo de comportamiento ha sido relativamente poco 
estudiado en especies neotropicales, por lo que la información disponible al respecto es 
escasa. En este trabajo describimos algunos aspectos del sistema social del Músico (Agelaioides 
badius), un ictérido con cría cooperativa, endémico del sur de Sudamérica. Nuestros objetivos 
fueron estudiar la dinámica del tamaño de grupo a lo largo del ciclo de nidificación y de la 
estación reproductiva, y analizar si el tamaño del grupo tiene un efecto positivo en el éxito y la 
productividad del nido. El estudio se realizó en Magdalena (Provincia de Buenos Aires, 
Argentina) entre los meses de diciembre 2006 y febrero 2007. Durante la temporada se 
encontraron 60 nidos, para los cuales se registraron la fecha de inicio de la puesta, el 
contenido y número de adultos presentes en cada visita, y el destino final (exitoso, predado, 
abandonado). Nuestros resultados muestran que los adultos extra-pareja o “ayudantes” 
estuvieron presentes en el 85 % de los casos. La presencia de los ayudantes fue más frecuente 
después de la eclosión que durante la puesta o incubación (64 y 18 % de los nidos, 
respectivamente), y el número de adultos tendió a aumentar con la edad de los pichones. El 
tamaño de grupo no mostró ningún patrón estacional, ni tuvo efectos sobre la supervivencia 
del nido y el número de volantones producidos. Sin embargo, es posible que los ayudantes 
sean importantes para la supervivencia de los juveniles, dado que su presencia aumenta 
considerablemente luego de que los pichones abandonan el nido, o bien que aumenten la 
supervivencia de los padres, a través de reducir su esfuerzo reproductivo actual. 
 
Palabras clave: cría cooperativa, tamaño de grupo, comportamiento reproductivo. 
Organismos financiadores: UBA, CONICET, ANPCyT. 
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REPERTÓRIO VOCAL DE QUATRO ESPÉCIES DE CORUJAS FLORESTAIS DO 
SUDESTE DO BRASIL (STRIGIFORMES: STRIGIDAE) / VOCAL REPERTOIRE OF 
FOUR SPECIES OF FOREST OWLS OF SOUTHEASTERN BRAZIL 
(STRIGIFORMES: STRIGIDAE) 
 
Luiz Pedreira Gonzaga e Gloria Castiglioni 
Laboratório de Ornitologia, Departamento de Zoologia, UFRJ. lpg@biologia.ufrj.br 
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O conhecimento das vocalizações é uma ferramenta importante para a detecção e 
identificação de aves noturnas, especialmente em ambiente florestal.  O registro de 
vocalizações, inclusive em resposta a playback, tem sido usado como método de censo de 
corujas em todo o mundo.  Contudo, as diversas vozes que compõem o repertório vocal da 
maioria das espécies de corujas e outras aves noturnas neotropicais não se encontram 
adequadamente documentadas e descritas.  Isso pode causar erros no registro da presença ou 
ausência de espécies, bem como na estimativa de suas freqüências relativas, o que é reforçado 
pelo fato de corujas freqüentemente reagirem à vocalização de outras espécies vocalizando ou 
aproximando-se. Torna-se, portanto, indispensável conhecer as diversas vozes emitidas por 
espécies de corujas florestais em diferentes contextos, além do canto mais típico de cada uma 
delas. Neste trabalho são descritas e ilustradas através de audioespectrogramas as diferentes 
vocalizações que documentamos até o momento de Pulsatrix koeniswaldiana (Bertoni & 
Bertoni), Strix virgata (Cassin), Strix huhula Daudin e Strix hylophila Temminck em diversas 
áreas no Estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Em uma dessas áreas, a Reserva 
Biológica União, no Rio de Janeiro, as três primeiras espécies foram encontradas juntas. A 
identificação de diversas outras vozes gravadas permanece incerta, uma vez que não 
obtivemos ainda evidência segura quanto às espécies que as emitiram. Pulsatrix koeniswaldiana e 
S. huhula foram as espécies que apresentaram maior diversidade vocal. Identificamos apenas 
dois tipos de vocalização para S. virgata e S. hylophila, mas é possível que algumas das vozes 
ainda não identificadas sejam de S. virgata, e S. hylophila foi a espécie à qual foi dedicado o 
menor esforço no campo. Gravações de todas as vocalizações descritas neste trabalho estão 
depositadas no Arquivo Sonoro Prof. Elias Coelho (ASEC) da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro. 
 
Palavras-chave: aves noturnas, bioacústica, mata Atlântica  
 
PAINEL CP36 
 
REPERTÓRIO COMPORTAMENTAL DE Polystictus pectoralis (AVES: TYRANNIDAE) 
NA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE ITIRAPINA, SÃO PAULO / BEHAVIOURAL 
REPERTOIRE OF Polystictus pectoralis (BIRDS: TYRANNIDAE) IN THE ECOLOGIAL 
STATION OF ITIRAPINA, SÃO PAULO.1 
 
Mieko Ferreira Kanegae e Gisele Levy 

Laboratório de Ornitologia, Departamento de Ecologia da Universidade de São Paulo. 
miekok@terra.com.br e gilevy2003@yahoo.com.br 
 
Polystictus pectoralis é um tiranídeo raro ou incomum, considerado próximo de ameaça. 
Aparentemente é um migrante austral. Ocorre nas porções mais secas de áreas campestres 
nativas. Sua ocorrência é rara em áreas de vegetação alterada. O presente trabalho acrescenta 
novas informações sobre a história de vida de P. pectoralis. O estudo foi desenvolvido na 
Estação Ecológica de Itirapina (EEI), localizada nos municípios de Itirapina e Brotas (São 
Paulo). A vegetação é composta por campo limpo, campo sujo, campo cerrado, cerrado sensu 
stricto, áreas brejosas e mata de galeria. Foram demarcados 134 pontos de amostragem na 
paisagem dispostos de forma sistematizada nos diversos hábitats. Os dados foram coletados 
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entre setembro e dezembro de 2006. P. pectoralis foi registrado a partir de outubro; apresentou 
provavelmente um comportamento de defesa de território desenvolvido pelos machos. Uma 
seqüência de 2 a 3 “wheee-whididirrrr” finos, emitida em vôos descendentes finalizada com 
um vôo contínuo e longo até a ave se empoleirar em um arbusto. As apresentações eram em 
seqüências com pequenas pausas. Também se observou apresentação de corte em arbusto que 
consistiu de duas seqüências rápidas de abrir e fechar de asas com o corpo inclinado para 
frente e a cauda mais levantada, então era emitido uma vocalização bem curta (1 segundo) 
seguido de uma pausa (3 segundos) repetindo-se o comportamento por 5 vezes. P. pectoralis 
ocorreu na mesma área que Culicivora caudacuta e Alectrurus tricolor. A maioria dos registros 
ocorreu em áreas de campo sujo, sendo os demais, em campo limpo. Esses registros mostram 
a importância de conservação e manejo das áreas campestres dessa região. Atualmente essas 
áreas sofrem com a expansão de Pinus, Brachyaria e Melinis minutiflora, inclusive nas áreas 
campestres. É premente a realização de um manejo para a retirada e controle dessas espécies 
invasoras na EEI, evitando assim o declínio de espécies de aves sensíveis a alteração do 
hábitat. 
Palavras-chave: uso de hábitat, simpatria, ameaça. 
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COMPORTAMENTO REPRODUTIVO DE Alectrurus tricolor (AVES: TYRANNIDAE) 
NA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE ITIRAPINA, SÃO PAULO / REPRODUCTIVE 
BEHAVIOUR OF Alectrurus tricolor  (BIRDS: TYRANNIDAE) IN ECOLOGICAL 
STATION OF ITIRAPINA, SÃO PAULO. 
 
Matheus Gonçalves dos Reis

 
1 e Mieko Ferreira Kanegae 2 

1Graduação em Ciências Biológicas, Universidade Federal de São Carlos. 
matheus.reis@gmail.com 
2Laboratório de Ornitologia, Departamento de Ecologia da Universidade de São Paulo. 
miekok@terra.com.br 
 
Alectrurus tricolor é uma espécie conspícua de tiranídeo que ocorre em áreas abertas de campo 
limpo, campo sujo e áreas úmidas do cerrado. Pode ser observado em agregações no período 
reprodutivo. Atualmente a espécie encontra-se na lista da IUCN como vulnerável, devido 
principalmente à perda de hábitat. O objetivo do trabalho foi analisar o comportamento 
reprodutivo de A. tricolor. O estudo foi desenvolvido na Estação Ecológica de Itirapina (EEI) 
localizada nos municípios de Itirapina e Brotas. Foram observados 4 grupos pelo período de 6 
horas entre novembro e dezembro de 2006. Os indivíduos realizaram o repertório 
comportamental numa área visivelmente limitada, denominada por “arena”. Identificamos 
duas arenas, uma em campo limpo e outra em campo sujo, distantes 450 m entre si. Em todas 
as visitas realizadas nas arenas foi observada a presença de um até cinco machos 
(normalmente dois), quase sempre com a fêmea. Foi formulado um etograma a partir das 
observações comportamentais, no qual constam 11 condutas, distribuídas nos seguintes 
grupos: “Empoleiramento” somando 83%, “Vôo” com 16%, restando menos de 1% do 
tempo gasto com “Alimentação”. Condutas relacionadas exclusivamente à corte, enquadrados 
na super-categoria “Vôo”, foram as seguintes: 1. vôo sobre a fêmea empoleirada, com 
vocalização (0,9%); 2. vôo curto de apresentação com emissão de ruídos produzidos pela 
cauda (2%) e 3. vôo longo e alto com os vexilos da cauda unidos para baixo - cauda em leme 
(8,8%). Mesmo após a aparente seleção do macho pela fêmea, percebemos várias tentativas de 
aproximação de outros machos na arena. As competições foram constatadas pela presença de 
machos em poleiros próximos, apresentação de vôos longos com outros machos com cauda 



 

 200 

em leme e perseguições agressivas com a expulsão do invasor. Apesar de ser sugerida a forma 
poligâmica de reprodução, tal comportamento não foi verificado. 
 
Palavras-chave: Alectrurus tricolor, agregação, corte 
Financiamento: CAPES 
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REPRODUÇÃO COOPERATIVA EM Neothraupis fasciata: AJUDANTES DE NINHO 
REALMENTE AJUDAM? / COOPERATIVE BREEDING IN Neothraupis fasciata: DO 
HELPERS AT THE NEST REALLY HELP? 
 
Lilian Tonelli Manica e Miguel Ângelo Marini2 

1Pós-graduação em Ecologia, Universidade de Brasília, Brasília, DF CEP: 70919-970 
lilianmanica@yahoo.com.br 
2Departamento de Zoologia, Universidade de Brasília, Brasília, DF CEP: 70910-900 
 
Em sistemas cooperativos, a presença de ajudantes pode influenciar no grau de participação 
dos pais no cuidado da prole e aumentar as taxas de entrega de alimento (TEA). A ajuda pode 
ser aditiva, com a diminuição do esforço dos pais, ou compensativa, com a redução do custo 
reprodutivo dos pais. No Cerrado, Neothraupis fasciata é uma espécie monogâmica, que forma 
grupos sociais de até oito indivíduos e apresenta comportamento cooperativo. O objetivo foi 
testar se existe diferença na TEA total entre ninhos de N. fasciata com e sem ajudantes e se 
existe diferença na TEA dos machos e das fêmeas entre ninhos com e sem ajudantes. 
Observamos a TEA (numero de entregas/hora) em três ninhos com ajudantes por 7,6 horas e 
sete ninhos sem ajudantes por 11,8 h, todos com dois filhotes entre um e quatro dias de idade. 
Realizamos o estudo em uma área de cerrado, na Estação Ecológica de Águas Emendadas, 
DF, entre setembro e dezembro de 2006. A TEA total não diferiu entre ninhos com e sem 
ajudantes (3,54 e 2,87 entregas/horas, respectivamente) (U = 6,00, P = 0,305). A TEA das 
fêmeas (1,51 entregas/horas) não diferiu entre os ninhos com cooperação e sem cooperação 
(U = 9,00, P = 0,732), assim como a TEA dos machos (1,36 entregas/horas) também não 
diferiu (U = 6,00, P = 0,305). Demonstramos que a cooperação no ninho não influencia o 
número de entregas de alimento aos filhotes e não diminui o investimento energético do casal 
reprodutor no cuidado parental. Sugerimos que os possíveis benefícios da presença de 
ajudantes em ninhos de N. fasciata devem estar relacionados com conquista de território, 
defesa contra conspecíficos ou predadores.  
 
Palavras-chave: Thraupidae, Cerrado, entrega de alimento. 
Órgãos financiadores: Capes e CNPq.  
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TEMÁTICA: CONSERVAÇÃO 
 
PAINEL CS01 
 
PREDAÇÃO DE NINHOS ARTIFICIAIS EM TRÊS FITOFISIONOMIAS DO 
CERRADO / ARTIFICIAL NESTS PREDATION IN THREE PHYSIOGNOMIES OF 
THE CERRADO 
 
Madalena Prudente Pereira, Kariza Dias Andrade, Melinda Rodrigues de Souza, Zélia da Paz 
Pereira, Cyntia Andrade Arantes e Celine de Melo  
Universidade Federal de Uberlândia. madalenapp@yahoo.com.br, celine@inbio.ufu.br 
 
A predação de ninhos é considerada a principal causa de mortalidade em ninhadas de aves. 
Experimentos com ninhos artificiais e ovos de codorna (Coturnix coturnix) são usados para 
medir taxas de predação. Nosso objetivo foi comparar as taxas de predação entre Cerrado, 
Vereda e a transição Vereda/Cerrado. A coleta de dados foi em janeiro e fevereiro de 2007 na 
Reserva Ecológica do Clube Caça e Pesca Itororó (Uberlândia, MG). Confeccionamos os 
ninhos artificiais com feixes de gramíneas secas. Para evitar a interferência do odor humano 
na atração dos predadores, lavamos os ovos e banhamos os ninhos em barro; posteriormente, 
ambos foram manipulados com luvas de borracha. Em cada área estabelecemos transectos de 
500m, com quadrantes de 2.500m², divididos em quatro subquadrantes de 625m² de cada 
lado. Para cada quadrante sorteamos o lado, o subquadrante e o substrato (chão, arbusto e 
árvore). Na Vereda utilizamos somente chão e arbusto. Distribuímos 10 ninhos por transecto 
com dois ovos cada. Os ninhos ficaram expostos por 15 dias, sendo checados a cada cinco 
dias. A média de predação foi 66,67% (±2,30). Registramos as maiores taxas de predação na 
Vereda e na transição Vereda/Cerrado (80% cada). No Cerrado foi de apenas 40%, 
provavelmente pela maior densidade da vegetação e, portanto, maior dificuldade do predador 
detectar os ninhos. O substrato com maior taxa de predação foi árvore (83,33%), seguido pelo 
chão (63,63%) e arbusto (61,54%). A maioria dos ovos foi predada por mamíferos (51,35%), 
principalmente roedores e primatas. Não houve correlação significativa entre taxa de predação 
a cada cinco dias e o tempo de exposição (rs=-0,5833, p=0,099, n=9). O Teste F mostrou que 
não houve diferença significativa na taxa de predação quanto ao substrato (F=0,1892; 
p=0,8343) e às fitofisionomias (F=0,4324; p=0,6783). Embora os ambientes avaliados sejam 
estruturalmente distintos, o impacto no sucesso reprodutivo das aves parece ser similar.  
 
Palavras-chave: predação de ovos, vereda, cerrado. 
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O globalmente ameaçado jacu-de-barriga-castanha, Penelope ochrogaster, tem como principais 
fatores responsáveis pelo seu declínio populacional a destruição de seus hábitats e a forte 
pressão de caça. O presente estudo apresenta informações sobre a dinâmica populacional de 
P. ochrogaster em ambientes fluviais no Parque Estadual do Cantão (PEC), oeste do Tocantins, 
inserido na planície da Ilha do Bananal, às margens do rio Araguaia. Os dados foram obtidos 
por meio de dois censos mensais, percorrendo transectos de 8 km em duas horas de barco, 
em cada um dos rios delimitadores do PEC: rio do Côco, Araguaia e Javaés, entre outubro de 
2005 e agosto de 2006. As estimativas populacionais resultaram da análise dos valores do IKA 
(Índice Quilométrico de Abundância). Foram estabelecidos um total de 22, 20 e 57 contatos 
nos rios do Côco, Araguaia e Javaés, respectivamente. O rio Javaés apresentou o maior índice 
anual médio de abundância, 3,8 ind./10km, com picos populacionais na estação seca (junho e 
agosto/2006), de 9,4 e 11,9 ind./10km. Os rios do Côco e Araguaia obtiveram IKAs médios 
de 1,2 e 1,3 ind./10km, com picos de abundância de 3,8 (maio/2006) e 3,2 ind./10km 
(agosto/2006), respectivamente. Os IKAs médios mensais obtidos nos três rios não 
apresentaram nenhuma correlação com os índices pluviométricos da região, entretanto, o IKA 
mensal médio no rio Javaés correlacionou-se inversa e significativamente com a profundidade 
do respectivo rio (r²=0,69, n=10, p<0,003), corroborando os maiores índices de abundância 
nos meses de seca. A proximidade das áreas urbanizadas de Caseara (TO) e Barreira de 
Campos (PA), associadas às grandes áreas antropizadas ao norte do PEC, locais dos censos 
dos rios do Côco e Araguaia, possivelmente sejam os fatores responsáveis pelas baixas médias 
de abundância, ao contrário do rio Javaés, localizado no extremo sul do PEC, o qual encontra-
se mais isolado e com áreas mais bem preservadas, justificando a maior abundância local da 
espécie. 
   
Palavras-chave: Penelope ochrogaster, vulnerável, Parque Estadual do Cantão 
Órgãos financiadores: Conservação Internacional do Brasil, Naturatins, UFT 
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CONSERVAÇÃO DE AVES MIGRATÓRIAS: O PARQUE ESTADUAL DO CANTÃO 
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CANTÃO STATE PARK AS A MIGRATORY ROUTE 
 
Tulio Dornas¹,³ e Renato Torres Pinheiro²,³ 
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3Grupos de Estudos em Ecologia e Conservação das Aves do Tocantins – UFT. 
 
Uma variedade de movimentos migratórios sazonais são identificados para aves na América 
do Sul, destacando-se os movimentos locais e os movimentos continentais de migrantes 
neárticos e austrais. A identificação de espécies de aves migratórias no Parque Estadual do 
Cantão, TO, situado ao norte da ilha do Bananal e às margens do rio Araguaia, foi o objetivo 
deste estudo, desenvolvido entre agosto de 2005 e novembro de 2006. As espécies Platalea 
ajaja, Egretta thula, Progne tapera, Nycticorax nycticorax, Mycteria americana, Vanellus cayanus e 
Rynchops niger emigraram por completo da região no período chuvoso (janeiro–abril de 2006, 
cheias dos rios), retornando em meados de maio, características de movimentos locais 
sazonais. Populações migrantes de Tyrannus savana (migrante austral) foram registradas 
exclusivamente em janeiro (dirigindo-se para sul-sudeste) e agosto (retornando para norte) de 
2006. Além disso, foram registradas dez espécies migratórias neárticas: Actitis macularius, 
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Pluvialis dominica, Tringa flavipes, Tringa solitaria, Calidris fuscicollis, Pandion haliaetus, Buteo swainsoni, Falco 
peregrinus, Hirundo rustica e Progne subis. Dentre elas, P. haliaetus foi registrada durante todo período 
de estudo, porém com significativa redução populacional na época da seca. As demais utilizaram o 
PEC como ponto de parada e descanso nos seus deslocamentos transcontinentais, com destaque 
para i) Falco peregrinus, falcão considerado ameaçado até 1980 devido à contaminação com resíduos 
químicos na região neártica, e ii) Progne subis, andorinha neártica presente em novembro de 2005, 
outubro e novembro de 2006, em bandos de milhares de indivíduos. Portanto, o Parque Estadual 
do Cantão se apresenta como ponto de descanso e rota migratória para dezenas de espécies de 
aves migratórias neotropicais e neárticas na bacia do rio Araguaia. 
 
Palavras-chave: aves migratórias, Parque Estadual do Cantão, Ilha do Bananal 
Órgãos financiadores: Conservação Internacional do Brasil, Naturatins, UFT 
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NORTHERN PLATEAU OF SANTA CATARINA, BRAZIL 
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1FAFIUV – Faculdade Estadual de Filosofia Ciências e Letras de União da Vitória, Praça Cel. 
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2Biólogo pela FAFIUV. letrogon@yahoo.com.br 
3Bióloga, professora da FAFIUV. dwoldan@yahoo.com.br 
4Biólogo, professor da FAFIUV. serbazilio@yahoo.com.br 
 
A região do planalto norte catarinense, onde predomina a floresta ombrófila mista, considerada 
um dos biomas mais ameaçados do planeta, guarda ainda uma rica biodiversidade. Espécies de 
aves que sobrevivem na região merecem atenção devido à crescente redução e fragmentação de 
seus hábitats, sejam estes florestais, onde a Araucaria angustifolia domina a fisionomia, ou abertos, 
como os campos de várzea, também característicos dos planaltos do sul do Brasil. Visando 
identificar a avifauna local e ressaltar a importância dos remanescentes deste bioma para a 
manutenção das aves da região, realizou-se um estudo na Floresta Nacional de Três Barras 
(26º10’–26º15’S, 50º10’–50º15’W). Este foi concretizado através de observação direta das aves 
utilizando binóculo (7–21x40) e registro sonoro, durante o percurso aleatório das trilhas, picadas e 
estradas do local. Desenvolveu-se entre janeiro de 2005 a junho de 2006, com duas visitas mensais 
ao local e ainda com uma visita em setembro de 2006. Durante o estudo foram registradas aves 
consideradas raras para a região e para o Estado, como Campylorhamphus falcularius, Cissopis 
leverianus, Hemithraupis guira, Cairina moschata, Anhinga anhinga, Mesembrinibis cayennensis, Poospiza 
thoracica, Cathartes burrovianus, Geranospiza caerulescens e Spizaetus tyrannus, e aves que se encontram 
classificadas na lista da União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN) como quase 
ameaçadas globalmente, como Clibanornis dendrocolaptoides e Leucopternis polionotus, além de Scytalopus 
iraiensis, considerada ameaçada a nível global. A constatação destas aves nesta unidade de 
conservação reforça a importância da manutenção dos remanescentes das florestas da região, bem 
como dos campos úmidos, que ainda podem apresentar condições adequadas para a subsistência 
de espécies que residem ou usufruem de seus recursos em determinadas épocas do ano, 
principalmente as de baixa amplitude ecológica. 
 
Palavras-chave: floresta ombrófila mista, remanescentes florestais, conservação. 
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REGISTRO DE Scytalopus iraiensis NA FLORESTA NACIONAL DE TRÊS BARRAS, 
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SANTA CATARINA STATE, BRAZIL 
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A espécie Scytalopus iraiensis, descrita em 1998 através de alguns exemplares coletados na região 
metropolitana de Curitiba, habita os campos de várzea, onde vive escondido na densa trama 
de capins e ciperáceas. Estes campos vêm sofrendo grande redução de suas áreas originais, 
devido às ações antrópicas de diversas ordens. Isto restringe cada vez mais o hábitat desta 
espécie considerada ameaçada de extinção em escala global. A Floresta Nacional de Três 
Barras, localizada entre as latitudes 26º10’ e 26º15’ sul e as longitudes 50º10’e 50º15’ oeste, no 
planalto norte de Santa Catarina, abrange a floresta ombrófila mista, que compreende 
formações florestais e campos naturais típicos e exclusivos dos planaltos da região sul do 
Brasil. Durante levantamento de avifauna realizada neste local nos anos de 2005 e 2006, com 
o objetivo de determinar as espécies presentes na área, foram realizados registros da espécie 
em questão, obtidos com a utilização de microfone e gravador digital. Todos em áreas de 
várzea próximas ao Rio Canoinhas, pertencente à bacia hidrográfica do Iguaçu, foram 
visitadas em várias ocasiões (25/06/05, 31/07/05, 22/10/05, 12/11/06 e 21/12/06). As 
gravações foram comparadas através de espectrogramas, verificando-se as características 
diagnósticas apontadas na descrição da espécie, as quais corroboraram a identificação. Este é 
o primeiro registro publicado de S. iraiensis para Santa Catarina, que até o momento não 
contava com citações da espécie em publicações, apesar de contar com registros para o Paraná 
e o Rio Grande do Sul. A área onde foi realizado o registro, e que é propícia à espécie, possui 
extensão de 820,68h, sendo uma das poucas na região com esta extensão. O local sofre forte 
pressão de seu entorno, no qual predominam as monoculturas agrícolas e florestais exóticas, 
restringindo e isolando cada vez mais o habitat desta espécie ameaçada e de distribuição 
fragmentada. 
 
Palavras-chave: campos de várzea, conservação, Santa Catarina. 
 
PAINEL CS06 
 
CONSERVAÇÃO DE AVES AQUÁTICAS NO RIO GRANDE DO SUL / 
WATERBIRD CONSERVATION IN SOUTHERN BRAZIL 

 
Juliana S. Menger1, Demétrio L. Guadagnin1, Iury Accordi2, Luis F. Perello1 e Ângela Peter1 

1UNISINOS, Laboratório de Ecologia e Conservação de Ecossistemas Aquáticos, Av. 
Unisinos 950, 93022-000, São Leopoldo, RS. jsmenger@yahoo.com.br 
2UFRGS, Doutorado em Ecologia, Porto Alegre. iaccordi@brturbo.com.br  
 



 

 205

As aves aquáticas compõem um grupo definido por um critério ecológico – a dependência de 
áreas úmidas para completar o seu ciclo de vida. A caracterização e o estudo deste grupo de 
aves é uma importante ferramenta para o planejamento da conservação das áreas úmidas, 
ecossistemas globalmente ameaçados. O objetivo deste trabalho é atualizar a lista de aves 
aquáticas continentais do Rio Grande do Sul e analisar o grau de ameaça do grupo em relação 
à avifauna do Estado. Para a elaboração da referente lista estamos realizando uma revisão 
bibliográfica com base na literatura ornitológica existente. Até o momento, registramos a 
ocorrência no Estado de 624 espécies de aves, das quais 153 (24,5%) são dependentes de áreas 
úmidas. Destas, 55% são residentes, 7% residentes de primavera/verão, 17% visitantes 
boreais, 8% visitantes austrais, 7% vagantes e 6% de status desconhecido. Da avifauna 
regional, 128 espécies (20,5%) estão regionalmente ameaçadas. Entre as aquáticas, 17 (13%) 
estão ameaçadas, representadas pelas famílias Anatidae (2 espécies), Accipitridae (1), Rallidae 
(1), Scolopacidae (1), Laridae (1), Furnariidae (2), Tyrannidae (1), Emberizidae (6) e Icteridae 
(2). Áreas úmidas que abrigam populações destas espécies devem ser consideradas prioritárias 
para a conservação. 
 
Palavras-chave: aves aquáticas, áreas úmidas, conservação. 
Órgão financiador: Unisinos, programa Unibic 
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A região sudoeste do Paraná apresenta um ambiente de grande relevância ambiental onde há a 
transição entre a floresta ombrófila mista e a floresta estacional semidecidual, propiciando um 
ambiente único para a avifauna, porém restrito a pequenos fragmentos, formando um grande 
mosaico. Esta é a situação observada dentro dos 89.744 km² de área entre os municípios de 
Quedas do Iguaçu e Nova Laranjeiras, pertencentes à empresa ARAUPEL S.A., onde se 
manejam reflorestamentos de Pinus sp., Eucalyptus sp. e Araucaria angustifolia, além de 
remanescentes de florestas nativas da região. Esse estudo foi realizado em duas etapas, uma 
entre fevereiro de 2002 e março de 2003, e outra, de setembro de 2006 a fevereiro de 2007, 
com busca direta, captura com redes de neblina e registro sonoro com microfone Sennheiser 
ME-66 pelas estradas e trilhas. O objetivo foi verificar as espécies de aves presentes na área 
em questão e assim nortear o manejo dos reflorestamentos de forma a amenizar os impactos 
sobre a fauna local. Entre os registros de relevante interesse estão os de Aburria jacutinga, 
Mesembrinibis cayennensis, Pyroderus scutatus, Polioptila lactea e Tinamus solitarius, todos presentes no 
Livro Vermelho da Fauna Ameaçada de Extinção do estado. Essas espécies só vêm sendo 
encontradas no Paraná em regiões protegidas, com grandes áreas florestais. Em outros 
estados, algumas dessas espécies já desapareceram, em função da excessiva fragmentação e 
supressão vegetacional, pois a maioria é frugívora e necessita de ambientes conservados e de 
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grande porte para sua sobrevivência. Merece destaque também a ocorrência das espécies 
Sarcoramphus papa, Pionopsitta pileata e Pteroglossus bailloni, demonstrando a importância das áreas 
mantidas pela empresa ARAUPEL S.A. para a manutenção de espécies raras que correm risco 
de extinguirem-se regionalmente. 
 
Palavras-chave: avifauna, conservação, fragmentação 
Órgãos financiadores: IEPS – Instituto de Ensino Pesquisa e Prestação de Serviços, 
ARAUPEL S.A. 
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As aves apresentam uma grande susceptibilidade ao óleo, devido ao fato de que são 
impactadas por contaminação tóxica até a destruição do hábitat e de seus  recursos 
alimentares. A incidência e magnitude do impacto causado pelo óleo no ambiente resulta 
numa alta mortandade de aves, seja pelo recobrimento das penas, seja por ingestão. O litoral 
norte do Estado de São Paulo (Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela) é uma 
região que apresenta um grande número de impactos decorrentes de vazamentos de óleo. A 
maior parte desses vazamentos deve-se à presença do terminal marítimo Almirante Barroso da 
Petrobras, que recebe mais da metade do petróleo que chega ao país. O levantamento foi 
realizado a partir de consulta bibliográfica e da sistematização dos dados relativos às aves, 
considerando-se os indivíduos que habitam ambientes marinhos, sejam eles costeiros 
(praianos), pelágicos, insulares ou de manguezais, e que são considerados aquáticos ou 
forrageiam nos solos dos ambientes considerados. Foram levantadas 64 espécies, as quais 
foram classificadas em três grupos de susceptibilidade: alta, média e baixa. Tal classificação foi 
feita a partir do comportamento alimentar e de vida das espécies, levando em consideração a 
forma de contato com a água, isto é, se apresentam contato profundo (por exemplo: aves 
mergulhadoras), médio (por exemplo: aves pescadoras superficiais) e leve (por exemplo: aves 
que apresentam pequeno contato com a água), e o possível dano causado nas mesmas 
(imediato: recobrimento físico; crônico: ingestão). Desta forma foi avaliada a forma de 
exposição da ave com a água e, conseqüentemente, com o óleo presente. Entre as aves que 
apresentam alta susceptibilidade estão Sula leucogaster e Spheniscus magellanicus, enquanto entre as 
de média susceptibilidade estão Ardea cocoi e Egretta caerulea; já entre as de baixa 
susceptibilidade estão aves de hábitos praianos e/ou com pouco contato com a água, como 
Coragyps atratus e Mimus triurus. 
 
Palavras-chave: litoral, susceptibilidade ao óleo, aves aquáticas 
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IMPACTO ANTRÓPICO SOBRE PINGÜINS-DE-MAGALHÃES (Spheniscus magellanicus) 
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ANTHROPOGENIC IMPACT ON MAGELLANIC PENGUINS (Spheniscus magellanicus) 
FOUND DEAD ON THE NORTHERN COAST OF RIO GRANDE DO SUL 
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São apresentadas informações sobre a ingestão de material sintético, sinais aparentes de 
petróleo e variação sazonal das carcaças de pingüim-de-magalhães (Spheniscus magellanicus) 
encontradas no litoral norte do Rio Grande do Sul (RS) no período de junho de 2002 a 
outubro de 2003. No total foram registradas 771 carcaças, todas de indivíduos jovens, entre as 
praias de Imbé e Torres. Durante o período de observações, a maior incidência ocorreu na 
primavera (n=211) e no verão (n=349) de 2002, em especial no mês de novembro, quando 
foram encontrados 5,8 ind./km. Dos 41 estômagos em bom estado de conservação retirados 
das carcaças, 37% continham material sintético. Os itens mais freqüentes foram: náilon (26%), 
plástico (23%), nibs (12%), borracha (10%), madeira com tinta (8%), isopor (8%), couro (4%), 
metal (4%) e cano de PVC (4%). Comparando-se os resultados obtidos com os de outros 
estudos feitos no RS, em que 100% dos indivíduos também eram juvenis, percebe-se uma 
maior quantidade de debris, plásticos e náilon, e uma menor quantidade de nibs. A ingestão de 
material sintético causa redução da capacidade digestiva, em parte pela redução do espaço 
estomacal, com conseqüente diminuição da quantidade de energia obtida. Em mais da metade 
das carcaças (54%) foi registrada a presença de petróleo impregnado na plumagem. Estas 
informações denunciam a má qualidade da água nas regiões do oceano percorridas pelo 
pingüim-de-magalhães. A inexperiência migratória dos jovens os expõe mais aos 
derramamentos de embarcações e terminais de petróleo e aos materiais sintéticos em 
suspensão, pois perdem-se e permanecem mais tempo perto da costa, diferentemente dos 
adultos, que sofrem estes mesmos impactos em proporção bem menor, provavelmente por 
seguirem uma trajetória de migração mais definida.  
 
Palavras-chave: Spheniscus magellanicus, debris, óleo 
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São Leopoldo, RS, Brasil. auremader@yahoo.com.br 
 
A maior riqueza e abundância de Procellariiformes na costa brasileira é registrada nas águas 
mais frias e ricas em nutrientes do sul do país. Carcaças de espécies deste grupo são 
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freqüentemente encontradas com grande quantidade de material sintético em seus conteúdos 
gástricos. Este material bloqueia o trato digestivo, resultando em um efeito sub-letal que pode 
levá-los à morte ou à redução do aproveitamento alimentar, causada pela diminuição do 
volume do estômago. Neste trabalho foi avaliada a presença de material sintético no conteúdo 
gástrico de Procellariiformes encontrados mortos na costa do Rio Grande do Sul nos anos de 
1994 e 2002–2006, no percurso da Lagoa do Peixe (31°20’S, 51°05’W) a Torres (29°25’S, 
49°47’W). São apresentadas informações sobre a freqüência de ocorrência (FO) dos diferentes 
materiais sintéticos encontrados. De 76 conteúdos gástricos examinados, 22 eram da família 
Diomedeidae: Thalassarche chlororhynchos (5) e T. melanophris (17), e 54 da família Procellariidae: 
Calonectris diomedea (1), Fulmarus glacialoides (2), Pachyptila sp. (9), Procellaria aequinoctialis (6), 
Pterodroma incerta (1), Puffinus gravis (12), P. griseus (2) e P. puffinus (21). Do total de conteúdos 
gástricos, 36 apresentavam material sintético. O plástico obteve FO=52,78%, seguido de nibs, 
com FO=33,33%; o nylon apresentou FO=19,44%. Entre os espécimes analisados obteve-se 
uma média de 3,58 materiais sintéticos por conteúdo gástrico, sendo que 100% de P. gravis e 
84% de P. aequinoctialis ingeriram este tipo de material e 34% dos materiais foram retirados de 
P. gravis e 21,5% de T. melanophris. Estes dados são um indício do grau de poluição nas regiões 
que coincidem com áreas freqüentadas por Procellariiformes. 
 
Palavras-chave: aves marinhas, Procellariiformes, debris. 
 
PAINEL CS11 
 
INSTALAÇÃO DE CAIXAS-NINHO COMO ESTRATÉGIA CONSERVACIONISTA 
PARA Amazona pretrei / NESTING BOXES AS A CONSERVATION STRATEGY FOR 
Amazona pretrei 
 
Élinton Rezende1, Angelo Vinicius da Rosa Peres 2, Milene Xaubet Prestes3, Fernanda 
Anziliero Gonçalves3, Liandro da Rosa3 
1 Biól. Projeto Charão/AMA Rua Israel Bona, 470. Parque do sol Passo Fundo-RS 
2Acadêmico do curso Ciências Biológicas LP/B da Universidade de Passo Fundo. Rua das 
magnólias, 48 Patronato. Santa Maria – RS 
3Ex bolsista do Projeto Charão/AMA 
 
O papagaio-charão reproduz em cavidades arbóreas localizadas em fragmentos florestais, 
capões de mato naturais e matas ripárias,  no estado do Rio Grande do Sul. As principais 
ameaças para a espécie são a destruição do hábitat e a captura de filhotes ainda no ninho. A 
destruição do hábitat pode ser verificada através do pastoreio e do pisoteio do gado bovino 
que compromete a regeneração do sub-bosque nos fragmentos florestais. Com o objetivo de 
ampliar os locais de nidificação da espécie, 200 caixas-ninhos foram instaladas em 2004 em 4 
regiões fisionômicas do estado: Campos de Cima da Serra, Planalto Médio, Depressão Central 
e Serra do Sudeste. O monitoramento da ocupação das caixas-ninho foi feito através da 
técnica de arborismo durante a segunda quinzena de agosto e se estendeu até a primeira 
quinzena de janeiro, período referente a estação reprodutiva do papagaio-charão. Quando 
registrou-se a ocupação por Amazona pretrei, aplicou-se um maior esforço no monitoramento, 
aumentando o número de inspeções. Guardas-ninho vigiaram estes locais para evitar a 
predação ou a captura de filhotes. Do total das caixas-ninho monitoradas, obtiveram 
ocupação: 5% exclusivamente por aves (n=10), sendo 3,5% (n=7) por Dendrocolaptes platyrostris, 
1% (n=2) por Otus choliba e 0,5% (n=1) por Myodinastes maculatus; insetos 22,5% (n=44), sendo 
21% (n=42) Apis melifera e 1% (n=2) vespas; 17,5% (n=35) por Didelphis albiventris; 10,5% 
(n=21) por mais de uma espécie, incluindo 0,5% (n=1) por D. albiventris e A. pretrei; 43,5% 
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(n=87) sem ocupação; 2,5% (n=5) vestígios (substrato remexido, pêlos na entrada da caixa, 
ovos quebrados e fezes). A ocupação de A. pretrei em 2005 ocorreu em 4 caixas-ninho (2%) e, 
em 2006 obteve-se apenas um registro. Os resultados indicam que esta estratégia 
conservacionista possibilitou uma maior oferta de locais de nidificação para a fauna silvestre, 
minimizando a competição intra- e interespecífica.  
Palavras-chave: papagaio-charão, caixas-ninho, nidificação. 
 
Apoio:Fundação Boticário de Proteção à Natureza. R. Gonçalves Dias, 225, Batel Curitiba 
 
PAINEL CS12 
 
COMPOSIÇÃO DA AVIFAUNA E SUA IMPORTÂNCIA PARA INDICAÇÃO DE 
ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO NO LITORAL NORTE DA BAHIA / 
BIRDS COMPOSITION AND ITS IMPORTANCE FOR THE INDICATION OF 
CONSERVATION PRIORITY AREAS IN THE NORTHERN COAST OF BAHIA 
STATE 
 
João Vitor Lino Mota1, Miguel Calmon da Silva Neto1,2 e Anderson Abbehusen Freire de 
Carvalho1 
1Centro de Ecologia e Conservação Animal–ECOA/ICB/UCSal. 
2Lacerta Consultoria, Projetos & Assessoria Ambiental LTDA. joaovitormota@yahoo.com.br, 
miguelnetosal@yahoo.com.br 
 
A Mata Atlântica é considerada um “hotspot” de biodiversidade, sendo a restinga um 
ecossistema associado a esse bioma. Embora as restingas sejam ambientes ameaçados e com 
alto nível de degradação ambiental, são poucos os estudos com aves nesses locais. Para o 
Litoral Norte da Bahia, já foram identificadas mais de 400 espécies de aves. O objetivo do 
presente estudo foi o de inventariar a avifauna de Conde, Mangue Seco e Massarandupió, 
áreas de restinga do Litoral Norte baiano, a fim de utilizar os dados como forma de subsidiar 
as propostas de criação de três unidades de conservação feitas pelo IBAMA nessas áreas, além 
de fornecer dados comparativos entre as áreas amostradas. A metodologia utilizada foi a de 
inventário rápido, sendo o período amostral de três dias em cada área. Os ambientes foram 
percorridos durante o dia, sendo armadas redes de neblina aleatoriamente e realizando os 
registros de observação direta e vocalização ao longo do percurso. Para os testes estatísticos 
foi utilizada a análise de agrupamento (PCordR) com distância Euclidiana e método de Ward, 
para similaridade entre as áreas. Mesmo com o período amostral curto os resultados foram 
significativos, com 81 espécies identificadas, distribuídas em 16 ordens e 39 famílias, sendo 
Tyrannidae e Thraupidae as mais representativas. Entre as áreas, as espécies distribuíram-se 
em 49 para Conde, 60 para Mangue Seco e 48 para Massarandupió. A partir da análise de 
agrupamento as áreas de Conde e Massarandupió apresentaram uma similaridade de 100%, 
sendo que Mangue Seco não apresentou similaridade (0%) em relação às outras áreas. Entre as 
espécies encontradas, destacam-se Schistochlamys ruficapillus e Paroaria dominicana, aves endêmicas 
do Brasil, e Mimus gilvus e Ramphocelus bresilius, ambos endêmicos do Brasil oriental. Foram 
ainda registradas Aratinga auricapillus para Massarandupió e Herpsilochmus pectoralis para Conde.  
 
Palavras-chave: restinga, biodiversidade, unidades de conservação. 
Órgãos financiadores: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia – FAPESB 
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PAINEL CS13 
 
PRESSÃO ANTRÓPICA SOBRE A AVIFAUNA E DESTINAÇÃO DE AVES 
APREENDIDAS EM BOA VISTA, RORAIMA / ANTROPIC PRESSURE AND 
DESTINATION OF BIRDS IN BOA VISTA, RORAIMA 
 
José Julian Rodríguez Quitiaquez1,2, Renata Bocorny de Azevedo1 David Mauricio Ossa 
Restrepo1, Moisés Mourão Jr3 e Luciana Surita da Motta Macedo1 
1Secretaria Municipal de Gestão Ambiental e Assuntos Indígenas, Prefeitura de Boa Vista, 
2Graduação em Ciências Biológicas, Faculdades Cathedral, Boa Vista, RR,  
3Embrapa Roraima. julianrodriguez@pmbv.rr.gov.br; renatabocorny@pmbv.rr.gov.br; 
davidossa@pmbv.rr.gov.br; lucianasurita@pmbv.rr.gov.br  
 
O comércio ilegal de animais silvestres é uma das maiores ameaças à fauna brasileira e a 
pressão sobre os estoques selvagens de algumas espécies faz com que ações e estratégias in situ 
e ex situ sejam tomadas pelos órgãos ambientais. No município de Boa Vista (Roraima), as 
pressões sobre a avifauna incluem capturas para comercialização, uso como animal de 
estimação e alimentação, além de atropelamentos ao longo das principais estradas que cortam 
o município. A Secretaria Municipal de Gestão Ambiental e Assuntos Indígenas (SMGA) 
apreendeu, entre fevereiro de 2005 e março de 2007, 133 indivíduos pertencentes a 26 
espécies de aves, distribuídas em seis ordens e 11 famílias. Os representantes da ordem 
Passeriformes foram os mais afetados (14 espécies), sendo seguidos pelos Psittaciformes (7 
espécies), Galliformes (2 espécies) e pelos Anseriformes, Columbiformes e Piciformes, cada 
um com apenas uma espécie. Embora os números sejam menores do que os relatados no 
restante do Brasil, observa-se que os representantes das famílias Emberizidae e Psittacidae (7 
espécies cada) foram os mais apreendidos, indicando que a captura para comércio ilegal de 
animais de estimação é a maior fonte de pressão sobre a avifauna local. Galliformes (Cracidae 
e Odontophoridae) e Anseriformes também foram apreendidos, indicando uma pressão de 
caça sobre estes táxons. A destinação destes 133 espécimes variou entre a soltura no local da 
captura quando o infrator era pego em flagrante (46 exemplares), IBAMA (43 exemplares), 
criadouro conservacionista do Exército Brasileiro (32 exemplares), fiel depositário (5 
exemplares), preparação para museu (4 exemplares) e doação (carne de caça; 3 exemplares). 
 
Palavras-chave: Amazônia, tráfico, aves 
Órgão financiador: Prefeitura Municipal de Boa Vista – Roraima 
 
PAINEL CS14 
 
MONITORAMENTO DE AVES EM ÁREA DE MATA ATLÂNTICA IMPACTADA 
POR EXTRAÇÃO DE CALCÁRIO, RIBEIRÃO GRANDE, SP / MONITORING BIRDS 
IN AN ATLANTIC FOREST AREA IMPACTED BY LIMESTONE EXTRACTION, 
RIBEIRÃO GRANDE, SP 
 
Julio César da Costa1, Eduardo R. Alexandrino1, Gustavo Sigrist Betini2, Rafael Guerra 
Pimentel3 e Hilton Thadeu Zarate do Couto1 

 

1Laboratório de Métodos Quantitativos, USP/ESALQ. jccosta@esalq.usp.br, 
era@esalq.usp.br, htzcouto@esalq.usp.br 
2Laboratório de Ecologia Animal, USP/ESALQ. gsbetini@gmail.com 
3Laboratório de Ecologia da Paisagem, IB/USP. rafaelgpimentel@yahoo.com.br 
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Programas de monitoramento de fauna são realizados com o objetivo de avaliar impactos 
decorrentes de atividades humanas sobre as comunidades e/ou populações. As espécies 
podem responder das mais variadas formas ao impacto, desde aumentando sua população até 
extinguindo-se localmente. Com o objetivo de entender as mudanças na comunidade de aves 
de sub-bosque impactada pela extração de calcário, dois locais estão sendo estudados em área 
de Mata Atlântica no município de Ribeirão Grande, São Paulo. Uma das áreas amostradas 
está localizada ao lado da mina de extração do calcário, a qual vem passando por um processo 
de ampliação; a outra teve parte da vegetação cortada para construção de uma estrada para 
ligar a mina ao depósito de rejeitos. Em ambos os locais os pontos de amostragem seguem 
um gradiente de distância em relação às fontes de distúrbio. A hipótese deste trabalho é que 
nos locais mais próximos ao distúrbio as alterações da comunidade sejam mais severas e à 
medida que se distancie de tais áreas o impacto deva ser menor. Na área da Mina Limeira 
foram capturados 305 indivíduos de 57 espécies em cerca de 4.000 horas/rede. Três espécies 
encontram-se ameaçadas de extinção no Estado de São Paulo, Amaurospiza moesta, 
Onychorhynchus swainsoni e Platyrinchus leucoryphus. Embora com resultados preliminares, é 
possível observar um maior índice de captura de espécies mais sensíveis à perturbação nas 
áreas mais distantes da fonte de impacto. Com relação às guildas tróficas, observa-se um alto 
número de captura de onívoros/insertívoros de borda nas trilhas próximas à mina e uma 
queda acentuada nas áreas mais distantes; já com insetívoros terrestres ocorre o inverso. Na 
estrada ao depósito de rejeito foram capturados 471 indivíduos de 63 espécies em cerca de 
4.600horas/rede, duas das quais estão ameaçadas, O. swainsoni e Hemitriccus obsoletus. Nessa área 
também observa-se um alto índice de captura de onívoros/insetívoros de borda nas trilhas 
próximas à área impactada. 
 
Palavras-chave: monitoramento, captura/recaptura, impacto 
Órgão financiador: Companhia de Cimento Ribeirão Grande – CCRG 
 
PAINEL CS15 
 
ESTRUTURA GENÉTICA DE POPULAÇÕES BRASILEIRAS DE COLHEREIRO 
(Platalea ajaja, AVES: CICONIIFORMES) / GENETIC STRUCTURE OF BRAZILIAN 
BREEDING COLONIES OF THE ROSEATE SPOONBILL (Platalea ajaja, AVES: 
CICONIIFORMES) 
 
Carolina Isabel Miño e Silvia Nassif Del Lama 
 
Departamento de Genética e Evolução, Universidade Federal de São Carlos. Rodovia 
Washington Luiz, km 235, 13565-905, São Carlos, SP, Brasil. carolinaianido@yahoo.com.ar 
 
O colhereiro (Platalea ajaja Linnaeus) é uma espécie de ave aquática presente em duas das mais 
importantes áreas alagadas do Brasil: o Pantanal e os banhados do Rio Grande do Sul. Cinco 
populações Pantaneiras (Baia de Gaiva, Quilú, Fazenda Camalote, Porto da Fazenda e 
Fazenda Ipiranga) e uma população do Banhado do Taim (RS) foram estudadas utilizando 
cinco locos polimórficos de microssatélites. Amostras de sangue e/ou penas em crescimento 
dos filhotes foram obtidas nesses locais. Os níveis de variabilidade genética detectados (Ho 
média = 0.575) foram comparáveis aos reportados para uma população dos EUA que tem 
sofrido redução demográfica. O FST  global foi de -0.002 (p > 0.05), o que indica ausência de 
diferenciação genética entre as colônias. A análise AMOVA revelou que mais dos 99% da 
diversidade genética existente se encontra dentro das colônias. Altos níveis de fluxo gênico 
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podem ser explicados pela existência de movimentos de indivíduos entre o Pantanal e o sul do 
Brasil, já revelados por anilhamento. Também podemos supor que essas populações trocaram 
genes no passado, não tendo sido suficiente o tempo de divergência entre elas para diferenciá-
las geneticamente. Decisões conservacionistas relativas ao manejo de unidades populacionais 
desta espécie devem levar em conta o fato de que elas se encontram em hábitats 
completamente diferentes, podendo apresentar adaptações locais específicas. A conservação 
das diferentes populações permitirá que as pressões de seleção sejam diversas e que a 
variabilidade genética multi-locus mantenha-se alta. 
 
Palavras-chave: colhereiro, diversidade genética, microssatélites.  
Órgãos financiadores: CNPq, FAPESP. 
 
PAINEL CS16 
 
MAPEAMENTO DE NINHAIS NO PARQUE NACIONAL DA LAGOA DO PEIXE E 
ÁREA DE ENTORNO, MOSTARDAS, RS, BRASIL / MAPPING OF NESTING 
COLONIES IN THE LAGOA DO PEIXE NATIONAL PARK AND ITS BUFFER 
AREA, MOSTARDAS, RS, BRAZIL 
 
Luís Fernando Carvalho Perello1, Rodrigo Barreto Menezes1, Rafael Valerio Martins2, Mário 
Sérgio Celski de Oliveira2, Maria Tereza Queiroz Melo2, Agenor Antônio Gedoz2 e Eloir 
Antônio Rodrigues da Silva3 

1Parque Nacional da Lagoa do Peixe – Ibama/Proaves/Cien. lfperello@yahoo.com.br 
2Parque Nacional da Lagoa do Peixe – Ibama. 
3Artesão, morador de Mostardas. 
 
O Parque Nacional da Lagoa do Peixe (PNLP) foi criado em 1986 visando especialmente a 
proteção das aves migratórias. O PNLP é Reserva Internacional de Aves Limícolas, Sítio 
Ramsar e Posto Avançado da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Desde a sua criação os 
esforços científicos têm-se concentrado, quase que exclusivamente, nas aves migratórias. São 
escassas as informações sobre utilização de hábitats pela avifauna residente, muito embora a 
região abrigue 60% das aves aquáticas listadas para o Rio Grande do Sul. Ninhais são 
estruturas dinâmicas, dependentes de requisitos específicos de hábitats, passíveis de serem 
utilizados na definição de áreas de particular interesse para a conservação. Este estudo tem o 
objetivo de mapear áreas de nidificação de espécies da avifauna aquática no PNLP e seu 
entorno (215,7 mil ha) entre dezembro de 2006 a março de 2008. Nos ninhais são obtidas 
coordenadas geográficas, fotos, material utilizado na confecção do ninho e caracterização da 
cobertura vegetal. Até o momento foram mapeados três ninhais: um no interior do Parque, 
compartilhado por Ciconia maguari e Ardea cocoi, sendo que no fim de dezembro os juvenis de 
C. maguari já estavam em vôo, mas ainda freqüentando o ninho; os outros ninhais, também 
mistos, localizam-se na área de entorno. Um deles apresentava, na primeira quinzena de 
fevereiro, ovos, filhotes e juvenis de Nycticorax nycticorax, Bubulcus ibis, Egretta thula e Casmerodius 
albus em estágios variados de desenvolvimento. A outra colônia, no mesmo período, 
congregava sub-adulto de Rostrhamus sociabilis, ovos a sub-adulto de Phimosus infuscatus, ninho 
com ovos eclodidos de Chauna torquata, ovos de Aramus guarauna e filhote de Butorides striatus. 
As informações geradas, ainda que iniciais, já indicam que a área de entorno reúne atributos 
de conservação que devem ser considerados no manejo da UC. Isto sinaliza para a 
necessidade da implementação de uma zona de amortecimento capaz de garantir a integridade 
destes hábitats. 
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Palavras-chave: reprodução, aves aquáticas, áreas úmidas. 
Órgão financiador: Ibama/PNLP 
 
PAINEL CS17 
 
USO COMPARATIVO DE POLEIROS NATURAIS E ARTIFICIAIS POR AVES EM 
ÁREAS CONVERTIDAS DA FLORESTA ATLÂNTICA / COMPARATIVE USE OF 
NATURAL AND ARTIFICIAL PERCHES BY BIRDS IN CONVERTED AREAS OF 
ATLANTIC FOREST 
 
Arthur Ângelo Bispo1 e Sandra Bos Mikich2 
1Mülleriana – Sociedade Fritz Müller de Ciências Naturais e PPG Bio Animal – Unesp, S. J. do 
Rio Preto. arthurbis@yahoo.com  
2Pesquisadora da Embrapa Florestas. sbmikich@cnpf.embrapa.br 
 
Com a finalidade de reduzir os custos e aumentar a eficiência na recuperação de áreas 
degradadas sugere-se o uso de métodos que incrementem a regeneração natural. Dentre estes 
métodos, destaca-se o uso de poleiros, tanto naturais (PN) quanto artificiais (PA), cuja 
finalidade é aumentar a chuva de sementes ornitocóricas. Com o objetivo de comparar o uso 
destes poleiros por aves em áreas convertidas de Floresta Atlântica, foram instaladas três 
parcelas amostrais em lavouras de arroz em repouso do município de Fênix – PR. Cada 
parcela era composta por um PN (árvore isolada) e quatro PAs (postes de madeira de 2 m de 
altura e um poleiro transversal de 1 m de comprimento), com superfícies de pousos 
equivalentes. Entre agosto/2002 e junho/2003 foram realizadas observações mensais com 4 h 
de duração/parcela. Foram registrados 1.162 pousos de 27 espécies e oito pousos de espécies 
não identificadas. O número de pousos apresentou diferenças significativas (p<0.05), sendo 
maior para PN (611) do que para PA (559). A diferença também foi significativa quando 
comparado o uso de aves frugívoras generalistas, sendo 247 para PN e 204 para PA. As 
espécies que mais utilizaram os poleiros (com 59% dos pousos) foram: Pitangus sulphuratus 
(PN=101; PA=109), Sturnella superciliaris (PN=97; PA=72), Molothrus bonariensis (PN=125; 
PA=32) e Volatinia jacarina (PN=30; PA=124). O uso dos poleiros pelas aves frugívoras 
generalistas foi diferenciado, sendo os pousos das espécies Patagioenas picazuro (PN=2), Guira 
guira (PN=64; PA=25), Crotophaga ani (PN=47; PA=37) e Tyrannus savana (PN=30; PA=14) 
mais numerosos para PN, e das espécies P. sulphuratus, Tyrannus melancholicus (PN=3; PA=13) e 
Mimus saturninus (PA=6) para PA. Ambas as estratégias mostraram-se eficientes, apesar de PN 
ter apresentado maior potencial de atração de aves frugívoras generalistas. Acredita-se que o 
emprego simultâneo de PN e PA possa representar uma estratégia mais eficiente para a 
recuperação de áreas degradadas. 
 
Palavras-chave: poleiros, dispersão de sementes, áreas degradadas. 
Órgãos financiadores: Fundo Estadual do Meio Ambiente (convênio SEMA/IAP/FEMA nº 
24/2002), Mater Natura e Embrapa Florestas 
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PAINEL CS18 
 
MONITORAMENTO DA AVIFAUNA ATROPELADA NA RS 020, RIO GRANDE DO 
SUL, BRASIL / MONITORING OF ROADKILLED BIRDS AT THE RS 020, RIO 
GRANDE DO SUL, BRAZIL 
 
Lisiane Becker1, Rogério Mongelos1 e Luciana de S. Dall’Agnol2 

1ONG Projeto MIRA-SERRA. miraserra@miraserra.org.br 
2Aluna da Graduação de Biologia/PUC-RS. 
 
A construção de rodovias em áreas de floresta nativa merece destaque entre as ações de cunho 
desenvolvimentista, embora o número de trabalhos no tema seja inferior à problemática 
ambiental gerada sobre a fauna. Há concentração de pesquisa nas vias da região norte e 
centro-oeste do Brasil e, no Rio Grande do Sul, estão restritas ao complexo lagunar e ao litoral 
norte. Neste cenário, desde maio de 2000, a avifauna atropelada na RS 020 é monitorada e 
comparada com o número de répteis e mamíferos em óbito. Para o registro dos animais é 
utilizada a numeração das paradas de ônibus entre Gravataí e São Francisco de Paula (89 km), 
em periodicidade variável e não inferior a uma semana. Nos anos de 2000 a 2005 (26 
amostragens), o estudo contabilizou 9 exemplares silvestres (4,3%) e 1 doméstico (0,5%). No 
período de 2005 a 2006 (22 amostragens) foram registradas 6,3% aves silvestres e 0,5% 
domésticas. O percentual de aves silvestres atropeladas recrudesceu no intervalo entre 2006 e 
2007 (17 amostragens) atingindo 10,1% do total de animais em óbito. Entre a fauna silvestre 
registrada, o percentual de aves atropeladas aumentou de acordo com o período amostral: 5%, 
7,3% e 14,6%, respectivamente. Não houve diferença significativa para óbitos entre 
outono/inverno e primavera/verão. O ambiente variou do urbano ao rural, com trechos onde 
a vegetação nativa esteve a cerca de 4m da rodovia. Foram identificados: Coragyps atratus, 
Milvago sp, Guira guira, Athene cunicularia, Crotophaga ani, Conopophaga lineata, Turdus rufiventris e 
Vanellus chilensis. Nenhum deles foi observado próximo a manancial hídrico. A alta velocidade 
dos veículos automotivos nas curvas em desnível da região serrana pode explicar o elevado 
índice de aves atropeladas. Assim sendo, há urgência na implantação de placas de alerta aos 
motoristas, informando sobre a presença de animais silvestres. 
 
Palavras-chave: fauna silvestre, aves, atropelamento 
 
PAINEL CS19 
 
VARIABILIDADE GENÉTICA DO PAPAGAIO-CHARÃO (Amazona pretrei, 
PSITTACIDAE) COM BASE EM LOCOS DE MICROSSATÉLITE / GENETIC 
VARIABILITY OF THE RED-SPECTACLED AMAZON (Amazona pretrei, 
PSITTACIDAE) BASE ON MICROSATELLITE LOCI 
 
Leandro Andrade Chinalia1, Jaime Martinez2, Rosane Garcia Collevatti1 e Renato Caparroz1 

1Programa de Pós-Graduação em Ciências Genômicas e Biotecnologia, Universidade Católica 
de Brasília, Brasília, DF. leandroxinalia@gmail.com, rosanegc@pos.ucb.br, 
renatocz@yahoo.com.br 
2Projeto Charão, Universidade de Passo Fundo/Associação Amigos de Meio Ambiente, Passo 
Fundo, RS. martinez@pro.via-rs.com.br 
 
O papagaio-charão (Amazona pretrei), ave endêmica do sul do país presente nos estados do Rio 
Grande do Sul e Santa Catarina, encontra-se na lista oficial de espécies da fauna brasileira 
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ameaçada de extinção (MMA/IBAMA) e no livro vermelho da IUCN, sendo classificada 
como vulnerável. Isso ocorre principalmente devido à redução de seu hábitat, as florestas com 
araucária, e à captura de filhotes para abastecer o tráfico de animais de estimação. Os 
marcadores moleculares do tipo microssatélite têm sido muito utilizados na estimativa da 
variabilidade genética e na determinação da vulnerabilidade genética de populações naturais. 
Estas informações podem auxiliar na elaboração de estratégias de conservação para as 
espécies em estudo. No presente trabalho, analisamos a variabilidade genética do papagaio-
charão com base no polimorfismo de sete locos de microssatélite em DNA extraído de 42 
amostras de sangue de indivíduos não aparentados, coletadas em quatro dormitórios de 
reprodução no Rio Grande do Sul: 1–Barracão (3), 2–Carazinho (17), 3–Cruz Alta/Colônia 
Borges/Salto do Jacuí (18) e 4–Santana da Boa Vista (4). Utilizando iniciadores heterólogos, 
os locos de microssatélite foram amplificados via PCR e analisados em seqüenciador 
automático ABI 377. O número de alelos por loco, os valores de heterozigosidade observada 
(HO) e esperada (HE), e a similaridade genética entre as localidades foram estimados com o 
auxílio do programa Genepop 3.4. O número de alelos por loco variou de 3 a 18. Os valores 
médios de heterozigosidade, HO = 0,66 e HE = 0,65, foram ligeiramente inferiores dos 
observados para Amazona aestiva (espécie não ameaçada). Apenas entre os dormitórios 2 e 3 
foram observadas diferenças significativas nas freqüências alélicas e genotípicas. Os resultados 
obtidos indicam que A. pretrei apresenta moderada variabilidade, conseqüentemente baixa 
vulnerabilidade genética e aparente estruturação no noroeste do Estado do Rio Grande do 
Sul. 
 
Palavras-chave: Amazona pretrei, microssatélites, variabilidade genética. 
Órgão financiador: Fundação O Boticário de Proteção a Natureza 
 
PAINEL CS20 
 
ANÁLISE DO IMPACTO DO TRÁFICO ILEGAL SOBRE AS POPULAÇÕES DE 
PSITTACIDAE NO BRASIL / THE IMPACT OF THE ILEGAL TRAFFIC ON 
BRAZILIAN PSITTACIDAE POPULATIONS 
 
Thaís Guimarães de Oliveira e Renato Caparroz 
Pós-Graduação em Ciências Genômicas e Biotecnologia, Universidade Católica de Brasília, 
DF, Brasil. thaisgdoliveira@gmail.com, renatocz@ucb.br 
 
O tráfico de animais silvestres é a terceira maior atividade ilícita do mundo, depois do de 
armas e de drogas. Estima-se que cerca de 12 milhões de animais silvestres sejam 
contrabandeados anualmente. O Brasil participa com cerca de 5 a 15% do total mundial, 
sendo que 82% são aves. Das 75 espécies de Psittacidae que ocorrem no Brasil, cerca de 20% 
encontram-se na lista oficial de espécie da fauna brasileira ameaçada de extinção do IBAMA e 
muitos pesquisadores consideram que o tráfico ilegal seja uma das principais ameaças a estas 
espécies. Contudo, não existe um levantamento quantitativo do impacto desta atividade sobre 
as populações naturais. O objetivo deste trabalho foi avaliar o impacto do tráfico de animais 
sobre os psitacídeos brasileiros pela análise dos relatórios anuais produzidos pelos Centros de 
Triagem de Animais Silvestres (CETAS/IBAMA). Neste trabalho, foram analisados os 
relatórios produzidos por 16 CETAS de 12 Estados (SP, RJ, RO, PI, PE, AC, BA, RN, MT, 
MA, ES e AM) referentes ao ano de 2004. Das 21.921 aves apreendidas, 2.117 (9,7%) eram 
psitacídeos, representados por 40 espécies e 11 gêneros, sendo as aves dos gêneros Amazona e 
Aratinga as mais apreendidas. As espécies com maior número de indivíduos apreendidos 
foram: Amazona rhodocorhyta (397), Aratinga aurea (252), Amazona aestiva (251) e Amazona 
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amazonica (227). Entre as espécies ameaçadas apreendidas destaca-se: A. rhodocorhyta, A. vinacea 
(62) e G. guarouba (5). Os estados com maior número de apreensões de psitacídeos foram 
Espírito Santo (1.094) e São Paulo (345). Com base na análise dos relatórios dos CETAS foi 
possível identificar quais espécies foram mais capturadas na natureza e em quais Estados esta 
atividade foi mais intensa em 2004. Essas informações podem ser extremamente relevantes 
para auxiliar os órgãos oficiais competentes no direcionamento de estratégias de combate ao 
tráfico de animais silvestres e na elaboração de estratégia de conservação para as espécies 
ameaçadas de extinção. 
 
Palavras-chave: Psittacidae, tráfico ilegal, CETAS 
Órgãos financiadores: Coordenação de Gestão do Uso de Espécies da Fauna – 
COEFA/IBAMA 
 
PAINEL CS21 
 
ETNOCONHECIMENTO DE PSITTACIDAE PELA COMUNIDADE DE CRUZEIRO 
DOS PEIXOTOS, DISTRITO DE UBERLÂNDIA – MG / PSITTACIDAE 
ETHNOKNOWLEDGE BY CRUZEIRO DOS PEIXOTOS’ COMUNITY, DISTRICT 
OF UBERLÂNDIA – MG 
 
Patrícia Thieme Onofri Saiki e Ana Maria de O. Cunha 
PPG em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais, Universidade Federal de Uberlândia. 
patriciathieme@yahoo.com.br 
 
A Etnociência procura consolidar o intercâmbio entre a ciência e as práticas tradicionais, 
buscando compreender as relações entre as comunidades humanas e a biodiversidade, seu 
uso, formas de conhecimento e manejo para a conservação e manutenção do equilíbrio 
ecológico. O objetivo deste estudo foi investigar o conhecimento empírico dos moradores do 
distrito de Cruzeiro dos Peixotos, MG (18º41’59”S, 48º21’59”W) sobre os Psittacidae da 
região. Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com 10 moradores do distrito, que 
abordaram aspectos da história natural, ecologia, comportamento, taxonomia e valor 
econômico-cultural do grupo. Entre as 11 espécies de Psittacidae da região, nove foram 
citadas pelos entrevistados: Amazona aestiva, A. amazonica, Salvatoria xanthops, Ara ararauna, 
Aratinga aurea, Aratinga auricapillus, Aratinga leucophtalma, Brotogeris chiriri e Diopsittaca nobilis. Com 
relação aos hábitos alimentares e reprodução, a maioria dos entrevistados afirmou que os 
Psittacidae se alimentam de frutos e grãos de lavouras adjacentes, acarretando prejuízo às 
lavouras, e põem de 2 a 3 ovos a cada ninhada, havendo cuidado parental por ambos os pais e 
a localização dos ninhos variando entre morfoespécies, o que é corroborado pelos dados da 
literatura. A maioria reconhece o valor financeiro que esses animais apresentam no mercado 
de biopirataria, embora sejam contra e saibam que esse tipo de comércio é ilegal e fiscalizado 
pelo IBAMA. Em geral, a população de Cruzeiro dos Peixotos demonstrou certo 
conhecimento acerca da biologia dos Psittacidae, apresentando uma consciência ecológica de 
que é ruim retirar animais da natureza para criar em casa, que é proibido por lei e que cada 
animal tem o seu papel na natureza, e que as ações antrópicas têm influenciado muito na 
dinâmica das populações naturais, o que parece ser um bom indicativo da presença de 
colaboradores para a conservação do meio ambiente em tal local. 
 
Palavras-chave: etnobiologia, psittacidae, conservação. 
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PAINEL CS22 
 
EVIDÊNCIAS DE SELEÇÃO DE HÁBITAT PELO VESTE-AMARELA Xanthopsar flavus 
/ EVIDENCES OF HABITAT SELECTION IN THE SAFFRON-COWLED 
BLACKBIRD Xanthopsar flavus 
 
Maria Virginia Petry e Lucas Krüger-Garcia 
Laboratório de Ornitologia e Animais Marinhos, Universidade do Vale do Rio dos Sinos – 
UNISINOS, Av. Unisinos, 950, 93022-000. vpetry@unisinos.br, biokruger@gmail.com 
 
O icterídeo veste-amarela (Xanthopsar flavus) é uma espécie endêmica dos campos e pampas do 
sul do Brasil, oeste do Paraguai e Uruguai e nordeste da Argentina. É apontado como espécie 
vulnerável por apresentar populações pequenas e dispersas ao longo de um território de 
ocorrência restrito. Entender processos de seleção de hábitat é de suma importância para a 
elaboração de estratégias consevacionistas para espécies ameaçadas. Em face à descoberta 
recente de novas colônias reprodutivas de X. flavus no Planalto Gaúcho, este trabalho tem por 
objetivo analisar ocupação e seleção de hábitat pela espécie. Foram realizados censos mensais 
de agosto de 2004 a fevereiro de 2007 em três áreas úmidas, onde previamente foi verificada 
reprodução, e em campos adjacentes, no Planalto das Araucárias. Os campos se distinguiram 
em campos queimados anualmente e campos sem queimadas desde 2003. Foi aplicado GLM e 
Tukey a posteriori para comparar a abundância da espécie entre as diferentes áreas úmidas, 
campos e estações do ano. Foi aplicada regressão sobre a abundância entre áreas úmidas e 
campos. A abundância sazonal da espécie diferiu significativamente entre as áreas úmidas 
(F=7,63; gl=52; P<0,001). A abundância em uma das áreas úmidas diferiu significativamente 
das demais (Tukey; P<0,001), devido principalmente à alta abundância durante o inverno de 
2005 (Tukey; P<0,05). A abundância nesta foi significativamente correlacionada com a 
abundância da espécie em campos de queimada anual (R²= 0,43; P<0,001), provavelmente 
pela proximidade entre os dois. A abundância entre os campos não diferiu. Embora haja 
preferência por áreas reprodutivas próximas a campos com influência de fogo, ainda é 
importante determinar quais variáveis bióticas e abióticas determinam esta seletividade. 
Estudos sobre a estrutura física e fitossociológica das áreas devem ser realizados para que seja 
possível compreender como X. flavus baseia a escolha de ambientes de forrageio, dormitório e 
reprodução. 
 
Palavras-chave: espécie vulnerável, colônias reprodutivas, conservação. 
 
PAINEL CS23 
 
PRESENÇA DO PICA-PAU-REI (Campephilus robustus) NO PLANALTO MÉDIO DO RIO 
GRANDE DO SUL / PRESENCE OF ROBUST WOODPECKER (Campephilus robustus) 
IN PLANALTO MEDIO, RIO GRANDE DO SUL STATE 
 
Carlos Eduardo Agne1, Adrian Eisen Rupp2 e Iury Almeida Accordi1,3 
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2Laboratório de Ecologia e Ornitologia, Instituto de Pesquisas Ambientais, Universidade 
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3Programa de Pós-Graduação em Ecologia, Laboratório de Ecologia de Populações e  
Comunidades, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Av. Bento Gonçalves, 9500, 
Prédio 43422, 91540-000, Porto Alegre, RS. curiangodobanhado@hotmail.com 
 
A região do Planalto Médio localiza-se no Planalto centro-norte do Rio Grande do Sul. 
Limita-se ao norte com a região do Alto Uruguai, ao sul com a Depressão Central e Encosta 
Inferior do Nordeste, a leste com a região da Encosta Superior do Nordeste e Campos de 
Cima da Serra e a oeste com a região das Missões. As principais cidades são: Passo Fundo, 
Carazinho, Cruz Alta, Ijuí, Panambi. Sua área é de 31.252 km2 . O pica-pau-rei está ameaçado 
de extinção no Estado, na categoria Em Perigo. Atualmente, sua principal área de ocorrência 
são os setores norte e nordeste do Planalto, com registros isolados para o noroeste, base e 
topo da escarpa, Planalto Médio e Serra dos Tapes (sul do Estado). No Planalto Médio, a 
espécie era conhecida apenas para o Parque Estadual de Rondinha, onde apenas dois pares 
foram detectados durante um recente levantamento (2000/2001). Discutimos aqui três novos 
registros para a região em questão, sendo dois inéditos. Um indivíduo foi observado em 
13/09/2003 na Floresta Nacional de Passo Fundo. Este é o único registro da espécie ao longo 
de mais de quatro anos de pesquisas extensivas na área; portanto, se o pica-pau-rei for 
residente neste local deve ter uma população extremamente reduzida. Por outro lado, pode 
estar sendo subestimado em campo. Em 1/12/2005, IAA e CEA observaram dois indivíduos 
na borda da mata ciliar do rio Jacuí, no município de Mormaço. Em 10/8/2006, AER 
observou um indivíduo no município de Quevedos, em um pequeno fragmento de Floresta 
Estacional na margem direita do Rio Toropi (29°21'51”S, 54°00'42”W). No dia 11/08/2006, 
um indivíduo foi visto sobrevoando uma área de campo em direção ao mesmo fragmento. 
Todos os registros se deram em, ou associados a, grandes remanescentes florestais, portanto, 
se nenhuma medida for tomada em breve, a espécie tende a desaparecer do Planalto Médio. 
 
Palavras-chave: registros, distribuição, Rio Grande do Sul. 
 
PAINEL CS24 
 
PERFIL DOS GAVIÕES-CARIJÓS (Rupornis magnirostris) RECEBIDOS PELA DIVISÃO 
DE FAUNA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (DEPAVE – 3) NO PERÍODO DE 
1992 A 2006 / PROFILE OF ROADSIDE HAWKS (RUPORNIS MAGNIROSTRIS) 
RECEIVED BY THE FAUNA DIVISION OF SÃO PAULO CITY (DEPAVE-3) FROM 
1992 TO 2006 
 
Priscila Ferreira Martins Santos¹, Erika Toito¹, Adriana Marques Joppert², Antonieta Rosa 
Bauab² e Dafne V. D. de Andrade Neves² 
¹Estagiárias da Divisão Técnica de Medicina Veterinária e Manejo da Fauna Silvestre 
(DEPAVE-3). 
²Médicas veterinárias da Divisão Técnica de Medicina Veterinária e Manejo da Fauna Silvestre 
(DEPAVE-3). 
 
A análise dos dados de aves de vida livre recebidas em centros de reabilitação é um 
importante meio de se obterem informações sobre o estado de saúde de populações naturais. 
O gavião-carijó (Rupornis magnirostris) é o gavião mais abundante do Brasil, sendo 
freqüentemente encontrado em áreas urbanas. No presente trabalho, foram analisados os 
históricos e as fichas clínicas de todos os gaviões-carijós recebidos pela Divisão de Fauna da 
cidade de São Paulo no período de 1992 a 2006. Do total de 223 gaviões-carijós recebidos, 
174 (78,0%) eram procedentes do município de São Paulo e 36 (16,1%) da Região 
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Metropolitana. Com relação à faixa etária, 137 gaviões eram adultos, 72 jovens e 14 filhotes. 
Entre as principais causas de entrada destacam-se filhotes órfãos (6,3%) e lesões por projéteis 
(3,1%). As aves jovens e adultas chegaram principalmente nos meses de janeiro (12,4%) e 
dezembro (13,4%) e os filhotes nos meses de novembro (35,7%) e dezembro (35,7%). Entre 
os principais quadros clínicos apresentados destacaram-se fraturas (22,6%) e lesões em partes 
moles (16,2%). Em 26% dos casos as aves não apresentavam lesões aparentes. Quanto à 
destinação dos animais 56% foram reabilitados e 21,5% vieram a óbito. O encontro de 
filhotes órfãos, assim como os acidentes traumáticos, foram os principais motivos de 
encaminhamento dos gaviões-carijós ao centro de reabilitação. Estes resultados são 
semelhantes aos encontrados em outras regiões do mundo, onde fatores relacionados à 
atividade humana são importantes causas de morbidade e mortalidade de rapinantes de vida 
livre. Em rapinantes de vida livre, as doenças infecciosas, parasitárias, metabólicas e toxicoses 
são relatadas com uma menor freqüência, como observado no presente trabalho. A época de 
recebimento de filhotes provavelmente reflete a época de reprodução da espécie. A maior 
parte das aves foi reabilitada. 
 
Palavras-chave: gavião-carijó, Falconiformes, centro de reablitação 
 
PAINEL CS25 
 
UMA ANÁLISE DO EFEITO DE BORDA EM AVES EM UM REMANESCENTE 
FLORESTAL NO NORTE DO PARANÁ / AN ANALYSIS OF THE EDGE EFFECTS 
ON BIRDS IN A FOREST REMNAT IN NORTHERN PARANA STATE, BRAZIL 
 
João Vitor Campos e Silva, Gabriela Menezes Bochio, Gabriel McCrate e Luiz dos Anjos. 
Universidade Estadual de Londrina. Caixa Postal 6001, 86051-990, Londrina, Paraná, Brasil. 
gabrielabochio@yahoo.com.br 
 
O desenvolvimento urbano e da agricultura incentivaram a derrubada de vegetação natural, 
criando paisagens fragmentadas. Um desses fragmentos florestais é o Parque Estadual Mata 
dos Godoy, que representa um dos mais importantes remanescentes de floresta estacional 
semidecidual, devido à sua grande extensão em área contínua de floresta, seu estado de 
conservação e a sua riqueza em fauna e flora. Uma das modificações proporcionadas pela 
fragmentação é o aumento da área de borda, que pode ser prejudicial à avifauna. Neste 
estudo, teve-se como objetivo avaliar o efeito de borda em quatro espécies de aves: 
Dysithamnus mentalis, Hypoedaleus guttatus, Selenidera maculirostris e Thamnophilus caerulescens. Foram 
percorridos quatro transectos de 1 km, no período de agosto de 2006 a abril de 2007, sendo 
dois no interior de mata e dois na borda. As espécies foram amostradas por observação visual 
ou auditiva e suas densidades (D) foram estimadas através do software Distance 5.0 e o teste 
G foi utilizado para verificar se há diferença significativa entre as densidades de interior de 
mata e região de borda (α = 0,05). Todas as espécies analisadas, embora freqüentem as 
bordas, apresentaram uma preferência significativa pelo interior da mata. Portanto, para 
efetivos planos de conservação dessas espécies, deve-se considerar a área do fragmento, visto 
que o efeito de borda influência na sua densidade.  
 
Palavras-chave: avifauna, efeito de borda, fragmentação. 
Órgão financiador: CNPq 
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PAINEL CS26 
 
INFLUÊNCIA DE ÁREAS NÃO-FLORESTAIS NO DESLOCAMENTO DE 
Xiphorhynchus fuscus (DENDROCOLAPTIDAE) EM UMA PAISAGEM FRAGMENTADA 
NA MATA ATLÂNTICA / INFLUENCE OF INTER-HABITAT GAP SIZE ON THE 
DISPERSAL PATTERN OF Xiphorhynchus fuscus (AVES, PASSERIFORMES, 
DENDROCOLAPTIDAE) IN THE BRAZILIAN FRAGMENTED ATLANTIC FOREST 
 
Danilo Boscolo, Carlos Candia-Gallardo, Marcelo Awade e Jean Paul Metzger 
Departamento de Ecologia, Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo. 
danilob@ib.usp.br. 
 
Ambientes abertos que circundam remanescentes florestais em paisagens fragmentadas 
geralmente são inadequados para a sobrevivência de muitas espécies. Tais ambientes podem 
dificultar o movimento de indivíduos entre os remanescentes, diminuindo a eficiência de 
eventos de dispersão e aumentando o risco de extinções locais. Desta forma, a persistência de 
uma determinada espécie em paisagens fragmentadas geralmente está relacionada à sua 
habilidade em movimentar-se pelos ambientes de não-hábitat. No entanto, tal habilidade não 
é conhecida para muitas espécies neotropicais. Nosso objetivo foi avaliar como ambientes 
não-florestais podem afetar os movimentos de Xiphorhynchus fuscus em uma paisagem 
fragmentada no Planalto Paulista, SP. Doze indivíduos foram capturados em fragmentos 
florestais, marcados com rádio-transmissores e translocados para áreas distando entre 50 a 260 
m do local de captura, divididas em dois tratamentos pareados: 1) translocações dentro do 
fragmento de captura e 2) em fragmentos vizinhos isolados por matriz não-florestal. As aves 
foram monitoradas através de rádio-telemetria durante três dias, ou até o retorno para as 
vizinhanças do local de captura (tratamento 1) ou para o fragmento de origem (tratamento 2). 
O tempo médio de retorno das aves translocadas através de áreas não-florestais foi 
significativamente maior do que as translocadas para dentro do fragmento de captura (F = 
11,02, p < 0,01). Indivíduos foram capazes de atravessar diretamente, sem pousar, áreas não-
florestais de até 150 m. Distâncias mais longas foram atravessadas apenas com o auxílio de 
árvores isoladas. A capacidade de X. fuscus movimentar-se por ambientes não-florestais parece 
ser limitada pelo aumento na distância entre fragmentos. A implementação de steping stones na 
matriz pode aumentar a conectividade da paisagem para esta espécie, permitindo que 
indivíduos atinjam fragmentos mais isolados. 
 
Palavras-chave: Xiphorhynchus fuscus, conectividade funcional, steping stones. 
 
PAINEL CS27 
 
INVENTÁRIO DE AVES EM PLANTIOS DE ESPÉCIES ARBÓREAS EXÓTICAS E 
EM REMANESCENTES DE FLORESTA COM ARAUCÁRIA DO OESTE 
CATARINENSE / INVENTORY OF BIRDS IN PLANTATIONS OF EXOTIC TREE 
SPECIES AND ARAUCARIA FOREST REMNANTS IN WESTERN SANTA 
CATARINA, BRAZIL 
 
Aline Dal’Maso1 e Sandra Bos Mikich2 
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Grandes extensões de floresta com araucária ou floresta ombrófila mista (FOM) do oeste de 
Santa Catarina estão cedendo lugar a reflorestamentos com espécies exóticas. Assim, o 
principal objetivo deste estudo foi conhecer e comparar a composição da avifauna em 
remanescentes de FOM e plantios de Pinus spp. e Eucalyptus spp. dessa região, buscando 
subsidiar futuros programas de manejo e conservação. O estudo foi conduzido em 
propriedades da Celulose Irani S.A., município de Vargem Bonita, entre agosto e 
dezembro/2006, totalizando cinco incursões mensais a campo, com cinco dias cada. Foram 
utilizadas técnicas convencionais em estudos ornitológicos: reconhecimento visual com auxílio 
de binóculos e identificação de vocalizações. Diferentes ambientes foram amostrados ao 
longo de trilhas (cinco de 6 km cada) e estradas: 1. plantios de Eucalyptus spp. (PE), 2. plantios 
de Pinus spp. com 6–15 anos (PV), 3. plantios de Pinus spp. com 2–5 anos (PN), 4. áreas 
submetidas a corte raso e plantios de Pinus spp. com até 1 ano (AA), 5. remanescentes de 
FOM (RE) e 6. entorno de vilas (pastos, jardins, lagos e represas) (VL). Foram registradas 155 
espécies de 46 famílias e 20 ordens, sendo 64 não-passeriformes e 91 passeriformes. As áreas 
de RE apresentaram a maior riqueza, com 111 espécies, seguidas de VL, com 41, PV, com 38, 
e PN, com 25. Os ambientes com menor riqueza foram PE e AA, ambos com 16 espécies. 
Estes resultados mostram que o mosaico de ambientes analisado abriga um número 
expressivo de espécies de aves; entretanto, os plantios de espécies exóticas apresentam uma 
riqueza muito baixa quando comparados às áreas de remanescentes de FOM. Esses plantios, 
no entanto, podem estar funcionando como corredores florestais para a avifauna, conectando 
os remanescentes de FOM entre si e até abrigando temporariamente algumas aves, aspectos 
que precisam ser estudados em detalhe de modo a subsidiar ações de conservação da avifauna 
local.   
 
Palavras-chave: inventário, floresta com araucária, reflorestamentos 
 
PAINEL CS28 
 
ÁREAS IMPORTANTES PARA A CONSERVAÇÃO DAS AVES NO BRASIL: UMA 
AVALIAÇÃO BASEADA EM Scytalopus spp / IMPORTANT BIRD AREAS IN BRAZIL: 
AN EVALUATION BASED ON Scytalopus spp. 
 
Helena Mata1,2, Carla Suertegaray Fontana2, Giovanni Nachtigall Mauricio1, Marcos Ricardo 
Bornschein3, Marcelo Ferreira de Vasconcelos4 e Sandro Luis Bonatto1 
 
1Centro de Biologia Genômica e Molecular, FABIO, PUCRS. helenamata@pucrs.br 
2Museu de Ciências e Tecnologia, MCT-PUCRS.  
3Comitê de Registros Ornitológicos e Liga Ambiental. 
4Departamento de Zoologia, ICB, UFMG. 
 
O reconhecimento das IBAs (Important Bird Areas) contribui para o direcionamento de 
esforços visando à conservação a longo prazo de hábitats e de populações viáveis de muitas 
espécies de aves. O gênero Scytalopus, com várias espécies crípticas, apresenta incertezas 
taxonômicas que podem levar a decisões errôneas relacionadas à sua conservação. O objetivo 
deste estudo foi avaliar o quanto da diversidade genética das espécies brasileiras de Scytalopus, 
estabelecida pelo estudo sobre a evolução do gênero no Brasil, é englobada pelas IBAs. Para 
isto, foi utilizada uma filogenia inferida com o fragmento ND2 do mtDNA (615 pb) e 
representantes de todas as seis espécies brasileiras descritas (87 espécimes), que resultou em 
13 clados bem suportados, revelando sete novas unidades evolutivas independentes. Destas, 
cinco apresentam também diferenciação morfológica e/ou vocal e algumas estão sendo 
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descritas como espécies. Resultado semelhante, com uma amostragem menor, foi encontrado 
utilizando-se aproximadamente 2.600 pb, correspondente a fragmentos de dois introns 
nucleares (FIB7 e GA3PDH) e de dois genes mitocondriais (ND2 e cyt b). A representação da 
diversidade genética dos Scytalopus nas IBAs foi a seguinte: 15% dos clados ocorreram em uma 
IBA, 54% em duas e 31% em três ou mais. Portanto, cada clado está presente em pelo menos 
uma IBA, mínimo recomendável para a conservação de uma espécie de distribuição restrita ou 
endêmica. Entretanto, visando à conservação de modo mais efetivo da diversidade genética, 
com base no padrão encontrado para esse gênero no Brasil, sugere-se que cada clado seja 
representado em mais de uma IBA. Assim sendo, a agilização na descrição das espécies 
correspondentes às novas unidades evolutivas acima mencionadas torna-se fundamental, pois 
poderá fornecer subsídios para auxiliar o mapeamento, bem como buscar em campo novas 
áreas passíveis de conservação. 
 
Palavras-chave: tapaculos, conservação, IBA 
Órgãos financiadores: CNPq, FAPERGS 
 
PAINEL CS29 
 
TESTE DA PREDAÇÃO DE NINHOS ARTIFICIAIS PARA O GRAVATAZEIRO 
(Rhopornis ardesiaca) EM BOA NOVA, BA / TEST OF ARTIFICIAL NEST PREDATION 
ON THE SLENDER ANTBIRD Rhopornis ardesiacus IN BOA NOVA, BAHIA  
 
Sueli Souza Damasceno1, Edson Ribeiro Luiz 2 e Rômulo Ribon 1 

1Departamento de Ciências Biológicas/ICEB/Universidade Federal de Ouro Preto. 
subiozoo@yahoo.com.br, rômuloribon@yahoo.com.br 
2SAVE-Brasil. luizornito@yahoo.com.br 
 

O estudo da fragmentação de biomas e de seus efeitos sobre as espécies é um dos maiores 
desafios da Biologia da Conservação para traçar estratégias que atenuem a ação humana sobre 
a perda da biodiversidade. A fragmentação implica efeitos no ecossistema que podem afetar 
processos biológicos. O Estado da Bahia possui, além de matas úmidas, as matas-de-cipó 
(floresta estacional caducifólia não-espinhosa), pouco conhecidas e já bastante fragmentadas. 
O gravatazeiro, Rhopornis ardesiacus (Passeriformes: Thamnophilidae) é uma ave insetívora 
endêmica das matas-de-cipó, estando confinada às matas da margem norte do rio de Contas 
(BA) até o rio Jequitinhonha, no NE de Minas Gerais. Este trabalho teve como objetivo 
avaliar a predação de ninhos artificiais em aglomerados de bromélias (micro-hábitat utilizado 
por R. ardesiacus  para nidificação) nos períodos seco e chuvoso.O experimento foi realizado 
em junho e outubro de 2006. Ninhos artificiais, em forma de taça rasa, semelhante ao ninho 
da espécie, contendo ovos de codorna (Coturnix coturnix) foram distribuídos em gravatás 
(Aechmea sp.) em um fragmento da mata-de-cipó de 300ha, ao longo de um transecto de 800m 
e mantendo  distância mínima de 20m entre eles. Os ninhos foram expostos durante quinze 
dias, sendo visitados a cada 5 dias para se verificar a ocorrência de predação. Do total de 
ninhos distribuídos, 70,4% foram predados. Porém, na estação chuvosa (período reprodutivo 
da espécie) a taxa de predação foi de 88,9%, significativamente maior do que na estação seca, 
quando foi de 51,85% (χ 2= 8,9; g.l. =1; p=0,0029). Este resultado não está de acordo com 
outros estudos, nos quais as taxas de predação de ninhos não variaram sazonalmente ou 
foram maiores na estação seca, quando geralmente há menos recurso alimentar. Os dados 
indicam que a espécie já vem sofrendo grande pressão de predação, sendo necessárias medidas 
que minimizem impactos sobre seu hábitat. 
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Palavras-chave: Rhopornis ardesiaca, predação, mata-de-cipó. 
Órgão Financiador: SAVE-Brasil 
 
PAINEL CS30 
 
O USO DE Nectandra lanceolata (LAURACEAE) COMO POLEIRO NATURAL NA 
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS / USE OF Nectandra lanceolata 
(LAURACEAE) AS NATURAL PERCHES IN THE RESTORATION OF DEGRADED 
AREAS 
 
Suzana Margarete Kurzmann Fagundes1 e Marilise Mendonça Krügel2 
1Pós-Graduação em Ciências Biológicas, UNIJUÍ. Rua São Francisco, 501, C.P. 560, 98700-
000, Bairro São Geraldo, Ijuí, RS. suzanakurzmann@yahoo.com.br  
2Departamento de Biologia e Química, UNIJUÍ. Rodovia RS 344, km 39, 98900-000, Santa 
Rosa, RS. marilisemk@gmail.com 
 
Os ecossistemas têm sofrido grandes alterações e várias são as ameaças à diversidade biológica 
resultantes da atividade humana. Um dos aspectos recentemente explorados dentro da relação 
planta-animal é o uso de poleiros naturais e artificiais como foco de recrutamento de 
sementes. Os poleiros naturais podem contribuir para acelerar a sucessão vegetal em áreas 
degradadas, aumentando a diversidade e a quantidade de sementes. Esse estudo teve por 
objetivos comparar a chuva de sementes sob a copa de Nectandra lanceolata ao longo do ano, 
quanto a sua riqueza e diversidade, bem como verificar se a mesma pode atuar como um 
poleiro natural. O estudo foi realizado em dois fragmentos de floresta estacional decidual de 
tamanhos diferentes (área 1 com 15 ha e área 2 com 3 ha), no município de Eugênio de 
Castro, RS. Foram escolhidos aleatoriamente, na borda de cada fragmento, dez indivíduos, e 
colocados dois coletores sob cada planta (50 x 50 cm). A revisão dos coletores foi realizada a 
cada 15 dias, no período de fevereiro de 2004 a janeiro de 2005. Posteriormente, estas 
sementes foram limpas, separadas, contadas e identificadas. Na área 1 foram coletadas 3.799 
sementes e na área 2, 4.656, totalizando 8.455 sementes. Foram identificadas 19 famílias 
botânicas (15 na área 1 e 17 na área 2) e 46 morfoespécies (35 na área 1 e 30 na área 2). As 
espécies comuns entre as duas áreas foram Nectandra megapotamica, Terminalia trifolia, Cordia 
trichotoma, Ficus sp. e morfoespécie 1. A área 1 apresentou um índice de diversidade maior (H’ 
= 1,1) do que a área 2 (H’ = 0,69). Houve diferença significativa entre o número de sementes 
nos coletores da área 1 (χ = 2.687; p < 0,01) e da área 2 (χ = 911; p < 0,01). Os resultados 
indicam que nestes fragmentos florestais isolados persistem as interações entre animais e 
plantas e que N. lanceolata pode ser usada como poleiro natural como tentativa de favorecer a 
chegada de sementes em áreas degradadas.  
 
Palavras-chave: dispersão, chuva de sementes, poleiro natural. 
 
PAINEL CS31 
 
AVES DEPOSITADAS NO CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES DO 
IBAMA NO ESTADO DA PARAÍBA, BRASIL / BIRDS DEPOSITED IN THE 
CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES OF THE IBAMA IN THE 
STATE OF PARAÍBA, BRAZIL 
 
Isales Santos de Alexandria Pagano1, Antônio Emanuel Barreto Alves de Sousa2 e Paulo 
Guilherme C. Wagner3 
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O tráfico de animais silvestres vem sendo um importante fator de redução da biodiversidade 
no Brasil, contribuindo com uma retirada anual de cerca de 38 milhões de espécimes silvestres 
da natureza. O índice de mortalidade dos espécimes capturados chega a 90% devido às más 
condições de captura e transporte. Objetivando identificar quais as aves mais visadas para o 
comércio ilegal no Estado da Paraíba, foram analisadas, identificadas e quantificadas as aves 
depositadas no Centro de Triagem de Animais Silvestres do IBAMA na Paraíba (CETAS–
IBAMA/PB), no período de agosto de 2006 a fevereiro de 2007. Durante esse período, foram 
depositadas 1.443 aves (92% do total de animais depositados), compreendendo 90 espécies, 
27 famílias e 12 ordens. Das aves depositadas, 87% resultaram de apreensão, 7% de entrega 
voluntária e 5% de resgate. Predominaram indivíduos da ordem Passeriformes (82%), da 
família Emberizidae (56%) e do gênero Sporophila (37%). Essa predominância também é 
observada no âmbito nacional, o que demonstra a preferência por espécies desses táxons. As 
espécies galo-de-campina Paroaria dominicana (n=136), canário-da-terra Sicalis flaveola (n=62), 
golado Sporophila albogularis (n=123), caboclinho Sporophila bouvreuil (n=86), papa-capim 
Sporophila nigricollis (n=240) e azulão Cyanocompsa brissonii (n=111) compreenderam cerca de 
53% do total de aves depositadas. Nos municípios de João Pessoa (n=495), Campina Grande 
(n=312) e Guarabira (n=118) ocorreram as maiores apreensões. A presença de espécies como 
a marianinha-de-cabeça-amarela Pionites leucogaster, o cardeal Paroaria coronata, o anumará 
Curaeus forbesi, entre outras, sugere importação de aves de outros estados e regiões. Também 
foram registradas duas espécies ameaçadas de extinção, o pintassilgo-do-nordeste Carduelis 
yarrellii e C. forbesi, além de nove espécies endêmicas da Caatinga, que incluem as já citadas P. 
dominicana e S. albogularis, as quais estão entre as mais apreendidas. 
 
Palavras-chave: CETAS-PB, Paraíba, tráfico de aves.  
Órgão financiador: PIBIC/CNPq. 
 
PAINEL CS32 
 
AVALIAÇÃO PRELIMINAR DE COLISÕES DE AVES COM ANTENAS EMISSORAS 
EM DOIS MUNICÍPIOS DO SUL DO RIO GRANDE DO SUL / PRELIMINARY 
EVALUATION OF BIRD COLLISIONS WITH RADIO TOWERS IN TWO 
MUNICIPALITIES IN SOUTHERN RIO GRANDE DO SUL 
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Anualmente, uma grande quantidade de aves morre ao colidir em vôo com estruturas de porte 
elevado construídas pelo homem, especialmente prédios, antenas e linhas de transmissão de 
energia. Espécies migratórias, notadamente migrantes noturnos, figuram entre as mais 
propensas a se chocarem com tais construções. As colisões ocorrem principalmente à noite, 
quando há nebulosidade e redução da visibilidade, ou, ainda, porque as aves são atraídas até as 
antenas por suas luzes de sinalização. O objetivo do presente estudo foi avaliar se colisões 
com antenas emissoras constituem um fator de mortalidade de aves silvestres no sul do Rio 
Grande do Sul. Foram avaliadas duas antenas de emissoras de rádio e uma antena de centro 
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de informática com alturas respectivas de 60, 40 e 97 m situadas nos municípios de Pelotas e 
Capão do Leão. Entre março e dezembro de 2006 foram realizadas de 32 a 35 visitas a cada 
antena em busca de carcaças e outras evidências que pudessem indicar colisão de aves com 
essas estruturas. Em cada visita foi realizado um percurso a pé ao redor e abaixo dos cabos de 
sustentação e ao redor da torre central da antena. Foram encontradas penas atribuíveis a um 
indivíduo de Zenaida auriculata na antena de rádio de Capão do Leão em abril, penas atribuíveis 
a um indivíduo de Columbina picui na antena do centro de informática de Capão do Leão em 
julho, e penas e alguns ossos atribuíveis a um indivíduo de Fulica leucoptera na antena de rádio 
de Pelotas em setembro. Não foi possível comprovar se as aves colidiram com as antenas ou 
se foram levadas até lá por predadores/carniceiros. Mesmo que causem a morte de alguns 
indivíduos, as antenas aparentemente não representam uma fonte de impacto para as 
populações de aves silvestres da região. Entretanto, são necessárias mais amostragens para 
corroborar essa hipótese. 
 
Palavras-chave: mortalidade, migrações, impacto 
 
PAINEL CS33 
 
UMA NOVA IBA PARA O ESTADO DE SANTA CATARINA – UMA PROPOSTA / A 
NEW IMPORTANT BIRD AREA FOR SANTA CATARINA – A PROPOSAL 
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A avifauna da Floresta Atlântica apresenta o maior número de espécies ameaçadas no Brasil, 
além de abrigar grande riqueza de endemismos. Considerando o estado de conservação do 
bioma e o número de espécies ameaçadas, recentemente foram identificadas as áreas 
importantes para a conservação das aves nos estados do domínio da Floresta Atlântica, 
seguindo os critérios estabelecidos pela BirdLife International no programa das IBAs 
(Important Bird Areas). Estes critérios envolvem a presença de espécies ameaçadas (A1), o 
número de espécies de distribuição restrita (Endemic Bird Areas) (A2) e o número de 
endemismos do bioma (A3). O presente estudo identificou uma área nos municípios de Vítor 
Meireles, Santa Terezinha, Itaiópolis, Rio do Campo, José Boiteux, Rio Negrinho, Doutor 
Pedrinho, Benedito Novo e Rio dos Cedros, que totalizam 5.465km², situados na EBA 076 
(Mata Atlântica Montana). De um mínimo de 62 espécies necessárias para qualificar uma IBA 
neste bioma, foram encontradas 89 espécies, o que atende o critério A3. Além disso, até o 
momento foram registradas 25 espécies ameaçadas em nível global, sendo seis na categoria 
vulnerável (VU) e 19 na categoria quase-ameaçado (NT), atendendo o critério A1. Das 
espécies de distribuição restrita da EBA 076, foram encontradas sete espécies, faltando apenas 
uma para enquadrar-se no critério A2; porém, é esperada a ocorrência de mais cinco espécies 
restritas a esta EBA. As unidades de conservação somam aproximadamente 33.500ha, sendo 
representadas pelas seguintes UCs: ARIE da Serra da Abelha, Terra Indígena de Ibirama, 
Reserva Biológica Estadual do Sassafrás e APA Municipal da Represa Alto Rio Preto. 
Diversas atividades impactantes são realizadas na área, como o corte de madeira nativa na 
Terra Indígena de Ibirama, o avanço do plantio de Pinus sp. e a caça e o tráfico de animais, 
principalmente Amazona vinacea. Esta proposta tem suporte no fato da área ser uma das áreas 
prioritárias para a conservação da Floresta Atlântica. 
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FRUGIVORIA E DISPERSÃO DE SEMENTES POR AVES EM UMA ESPECIE 
EXÓTICA, Livistona chinesis (ARECAEAE), NO PARQUE ESTADUAL DA ILHA 
ANCHIETA, SP, BRASIL / FRUGIVORIA Y DISPERSIÓN DE SEMILLAS EN UNA 
ESPECIE EXÓTICA, Livistona chinensis (ARECACEAE), EN EL PARQUE ESTATAL DE 
LA ISLA ANCHIETA, SP, BRASIL. 
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Um dos principais fatores que fazem com que uma determinada espécie de planta se torne 
invasora em um novo ambiente é a presença de dispersores eficientes. A palmeira-leque-da-
china (Livistona chinensis), introduzida no Brasil com fins ornamentais, é considerada invasora 
em alguns países como os EUA, porém não existem trabalhos registrando eventos de 
dispersão por fauna. Este estudo foi realizado no Parque Estadual da Ilha Anchieta (PEIA), 
Estado de São Paulo, onde L. chinensis se encontra aparentemente  amplamente distribuída. O 
objetivo do trabalho foi levantar os possíveis dispersores de L. chinensis na ilha. Foram 
realizadas 45 horas de observações focais em três indivíduos com frutos maduros (15 
horas/indivíduo). Para cada possível dispersor foi registrado: número, tratamento dado ao 
fruto, estabelecendo se o fruto era a) engolido inteiro, b) consumida só a polpa, c) levado no 
bico ou d) madibulado e deixado cair. Registraram-se 15 espécies de aves em um total de 297 
visitas e 484 frutos consumidos. Ramphocelus bresilius, Turdus albicollis e Saltator similis 
apresentaram o maior número de visitas (192) aos indivíduos de L. chinensis. Do total de frutos 
consumidos, só 27,48% foram engolidos ou levados para longe da planta-mãe, sendo T. 
albicollis, S. similis, Turdus rufiventris e Megarynchus pitangua os principais dispersores de sementes. 
Aves de pequeno porte, como R. bresilius e Tangara cayana, mostram-se dispersores ineficientes 
devido ao tamanho do fruto, que não permite que seja engolido ou carregado. Livistona chinesis 
apresentou uma importante quantidade de visitas e interações com a avifauna, sendo 
possivelmente dispersa por várias das espécies visitantes. Isto poderia explicar a sua atual 
distribuição na ilha. Estudos que visem investigar aspectos ecológicos e demográficos de L. 
chinensis são necessários com o fim de estabelecer possíveis planos de manejo desta espécie 
exótica. 
 
Palavras-chave: frugivoria, Livistona, dispersão 
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PAINEL CS35 
 
ESTUDO DO IMPACTO DE VEÍCULOS NA FAIXA DE PRAIA SOBRE AVES 
MIGRATÓRIAS NO LITORAL DO RIO GRANDE DO SUL/ STUDY OF THE 
IMPACT OF VEHICLES ON MIGRATORY BIRDS AT THE COAST-LINE OF RIO 
GRANDE DO SUL. 
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O impacto do trânsito de veículos tem sido relatado por degradar fortemente os ambientes 
litorâneos, e suas conseqüências preocupam a comunidade científica internacional. Por serem 
sensíveis a interferência antrópica, as aves são consideradas excelentes bioindicadores. 
Muitas espécies de aves migratórias costeiras utilizam as praias oceânicas do Rio Grande do 
Sul como sítio de forrageamento e descanso, por serem áreas tranqüilas, seguras e com 
disponibilidade de alimento. Quando a presença humana torna-se freqüente estas áreas 
perdem sua funcionalidade. O presente trabalho investiga o impacto de veículos sobre o 
comportamento alimentar das aves migratórias na faixa de praia a partir de expedições 
mensais para duas áreas; Cidreira/Pinhal no litoral Norte(LN) e Cassino no litoral Sul(LS), 
entre agosto de 2006 e fevereiro de 2007. O estudo consiste do acompanhamento de parte 
do bando, com auxílio de binóculos e quantificação do tempo de forrageamento/descanso 
das espécies. No LS ainda foi avaliada a quantidade de veículos que acessam a área e a 
distribuição temporal das espécies a partir de observações semanais. Foi realizado censo no 
trecho Quintão/Mostardas nos meses de outubro e janeiro. Ficou clara a diferença temporal 
da chegada das aves migratórias. A média do tempo médio(Xtx) de alimentação de cada 
espécie variou de 26,59± 6,98 min no LN e 10,75±2,36 min no LS; assim como Xtx de 
repouso foi de 20,25±9,98 min LN e 8,66±3,99 min no LS. No LS em meses de primavera e 
verão passaram pela praia em média 3,4±4 veículos/min. Em cada passagem, além do 
estresse e gasto de energia com a fuga, as aves perdem tempo de descanso e alimentação 
enquanto voam em busca de nova área para pouso. O Xtx desperdiçado pelas aves em cada 
fuga foi 33,24±16,20 seg. Quando a freqüência da passagem de veículos aumenta, 
praticamente não existe intervalo entre o vôo, o pouso e a passagem do próximo veículo, 
assim as aves quase desaparecem desta área, comprometendo seu ciclo migratório. 

 
Palavras-chave: aves migratórias, bioindicadores, impacto ambiental. 
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TEMÁTICA: ECOLOGIA 
 
PAINEL EC01 
 
FRUGIVORIA EM POR AVES Solanum granulosoleprosum (SOLANACEAE) EM 
FREDERICO WESTPHALEN, RS/ FRUGIVORY BY BIDRS IN Solanum granulosoleprosum 
(SOLANACEAE) IN FREDERICO WESTPHALEN, RS 
 
Fábio André Facco Jacomassa¹ e Eloir Missio² 
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de Geoprocessamento. Rua Assis Brasil, 709, Frederico Westphalen, RS. 
 
Solanum granulosoleprosum é uma planta pioneira, comumente encontrada nas bordas dos 
fragmentos das Florestas Estacionais Deciduais, matas ciliares e em áreas urbanas alteradas, 
seus frutos são consumidos por lagartos, aves e mamíferos como morcegos, roedores e 
marsupiais, além de muitos invertebrados buscarem abrigo e alimento em suas folhas, flores, 
frutos, galhos e caule. Com o objetivo de conhecer quais as espécies de aves consomem seus 
frutos, foram realizados 60 h de observações focais nos meses de abril e maio de 2006, 
iniciadas durante o amanhecer às 6 h 30 min, até completar 12 h, às 18 h 30 min ao 
entardecer, em um grupo de oito plantas que apresentavam frutos maduros, na borda de um 
fragmento (27°12’29’’S e 53°24’33’’W) com 47 ha de Floresta Estacional Decidual em 
Frederico Westphalen. Foram observadas dez espécies de quatro famílias removendo 444 
frutos. Saltator similis removeu 61,7% dos frutos, Thraupis sayaca 17,1%, T. bonariensis 11,7%, 
Tangara preciosa 6,8% e os outros 2,7% foram removidos pelas outras seis espécies. O horário 
das 14 h 31 min até 15 h 30 min foi o que teve maior número de remoções com 18%, 
seguidos dos das 6 h 30 min até 7 h 30 min e das 13 h 31 min até as 14 h e 30 min com 14%. 
Os comportamentos de captura dos frutos mais usados foram: picking com 60,8% usado por 
oito espécies; staling com 22,5% por sete espécies; e hovering com 16,4% por quatro espécies. 
Embora a espécie S. similis, seja onívora, os frutos de S. granulosoleprosum mostraram-se 
importantes para sua alimentação durante o estudo, bem como também para as espécies, 
T.sayaca, T. bonariensis e T. preciosa, que tem suas dietas compostas em sua maior parte por 
frutos, sendo assim de grande importância a relação entre elas e S. granulosoleprosum, para a 
manutenção dessas espécies de aves.  
 
Palavras chaves: Frutos, Floresta Estacional Decidual, região sul do Brasil. 
 
PAINEL EC02 
 
FRUGIVORIA EM Miconia chamissois EM UM PARQUE URBANO, UBERLÂNDIA-MG / 
FRUGIVORY IN Miconia chamissois IN A URBAN PARK, UBERLÂNDIA-MG. 
 
Suélen Amâncio1, 2, 3, Juliana Jacinto Cheschini1 e Celine Melo 1  

1Instituto de Biologia da Universidade Federal de Uberlândia, 2 suelenbio24@yahoo.com.br, 3 

Bolsista do Cnpq.  
 
As aves são importantes dispersores em ambientes florestais e áreas degradadas, pois quando 
se alimentam, carregam as sementes das matas para outras áreas. As espécies de plantas da 
família Melastomataceae, como as do gênero Miconia, produzem frutos consumidos por 
diversas espécies de aves. O objetivo do trabalho foi verificar as espécies de aves que visitam 
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Miconia chamissois de um fragmento florestal em área urbana e avaliar os possíveis dispersores. 
O trabalho foi realizado no Parque do Sabiá, de agosto a outubro de 2006. A contagem de 
frutos maduros de M. chamissois foi realizada quinzenalmente. As observações das aves 
visitantes foram feitas de manhã e à tarde em duas manchas com vários indivíduos. A espécie 
M. chamissois frutificou entre julho-setembro de 2006. Foi visitada por 20 espécies de aves 
totalizando 118 visitas em 33.48 horas. Thraupis sayaca (17,8%) foi a espécie que mais visitou 
M. chamissois seguido por Pitangus sulphuratus (15,25%). Outras espécies que geralmente não 
incluem frutos em suas dietas foram registradas (Colaptes melanochloros). Ocorreu variação do 
número de visitas por horários, com maior freqüência no período da manhã (74,58%). 
Algumas espécies visitaram a planta apenas no período da manhã (Turdus amaurochalinus, 
Turdus rufiventris e Turdus leucomelas) e outras apenas à tarde (Coereba flaveola e Xolmis velata). T. 
sayaca e C. flaveola foram as únicas espécies como o comportamento particulador, as demais 
engoliam o fruto inteiro. Os maiores potenciais de dispersão foram encontradas para as 
espécies C. melanochloros (0,21), T. amaurochalinus (0,21) e T. rufiventris (0,19). Em áreas 
perturbadas, verifica-se a predominância de aves generalistas, como o verificado para M. 
chamissois. As Miconias são consideradas pioneiras e não são seletivas para seus dispersores. Os 
dispersores mais eficazes para M. chamissois na área estudada são T. amaurochalinus e C. 
melanochloros, pois consumiram um maior número de frutos em menor tempo de visitas.  
 
Palavras-chave: frugivoria, área urbana. 
 
PAINEL EC03 
 
Columba livia COMO INDICADORA DE QUALIDADE AMBIENTAL EM ÁREA 
URBANA, UBERLÂNDIA/MG / Columba livia AS INDICATING OF AMBIENT 
QUALITY IN A URBAN AREA, UBERLÂNDIA/MG. 
 
Suélen Amâncio, Valéria Barbosa de Souza e Celine Melo. 
Instituto de Biologia da Universidade Federal de Uberlândia. suelenbio24@yahoo.com.br. 
 
A utilização de comunidades biológicas para avaliação de impactos ambientais vem sendo 
amplamente difundida, e no ambiente urbano está sendo uma ferramenta útil na determinação 
da qualidade ambiental desse ecossistema. O objetivo do trabalho foi realizar um censo 
populacional de Columba livia e determinar quais os fatores que interferem na abundância e 
distribuição dessa ave no gradiente urbano, e a partir destes, avaliar a interferência da 
qualidade ambiental urbana na ecologia da espécie. Foram selecionadas cinco áreas (bairros) 
escolhidas seguindo fatores que definem uma qualidade ambiental urbana. As observações 
foram realizadas em quatro pontos de cada área durante 15 minutos/cada em um raio de 
aproximadamente 20m. As coletas ocorreram em três faixas de horários (7:00-9:00, 12:00-
14:00, 16:00-18:00). Cada intervalo foi amostrado duas vezes por estação (chuvosa e seca) em 
cada área, totalizando 60h. Foi realizada a caracterização de cada área quanto à vegetação, 
fluxo de veículos e fluxo de pessoas. C. livia não possuiu um padrão de distribuição entre as 
estações, onde em alguns bairros, como, Centro, Morada da Colina e Alto-Umuarama, a 
abundância da espécie foi maior na estação seca. O Centro foi o bairro com maior freqüência 
de C. livia independente de horário e estação seguido pelo Santa Mônica. Morada da Colina e 
Tabajaras foram os bairros com menor freqüência da espécie nas duas estações. O Centro é o 
bairro que possui o maior fluxo de pessoas e veículos, possuindo assim, condições de manter 
uma maior população de C. livia. O grau de urbanização influencia a distribuição da avifauna 
neste ambiente. C. livia está altamente adaptada ao ambiente urbano e depende diretamente da 
presença humana para manter altas populações, principalmente da disponibilidade de alimento 
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e abrigo, sendo assim, C. livia pode ser utilizada como indicadora negativa de qualidade 
ambiental urbana, pois possuiu uma freqüência maior em áreas com baixa qualidade ambiental 
urbana. 
 
Palavras-chave: bioindicador, área urbana. 
 
PAINEL EC04 
 
COMPOSIÇÃO E RIQUEZA DE AVES EM TÚNEIS VERDES DE PORTO ALEGRE, 
RIO GRANDE DO SUL, BRASIL/ BIRD RICHNESS AND COMPOSITION IN 
GREEN CORRIDORS OF PORTO ALEGRE, RIO GRANDE DO SUL, BRAZIL. 
 
Luciane Teresa Salvi¹, Cristiano Eidt Rovedder², Carla Suertegaray Fontana² e Letícia Peret 
Antunes Hardt¹. 
¹Programa de Pós-Graduação em Gestão Urbana – PPGTU, Pontifícia Universidade Católica 
do Paraná. Rua Imaculada Conceição 1155, Prado Velho. CEP 80215-901, Curitiba, PR. 
salvilu@hotmail.com 
²Museu de Ciências e Tecnologia, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – 
PUCRS. Av. Ipiranga 6681. CEP 90619-900, Porto Alegre, RS. crovedder@yahoo.com.br 
 
A vegetação contribui de diversas formas para a melhoria do ambiente urbano, agindo na 
redução da poluição atmosférica, no aumento das superfícies permeáveis, na proteção das 
encostas, na promoção de equilíbrio psicossocial e na manutenção de determinadas espécies, 
entre outros. Este trabalho avalia a importância que um tipo particular de conjunto 
paisagístico, denominado túnel verde, exerce sobre a diversidade de aves em Porto Alegre, Rio 
Grande do Sul. Este túnel caracteriza-se por um corredor de árvores (e.g. Jacaranda mimosaefolia 
e Tipuana tipu) dispostas em ambos os lados das vias e cujas copas se unificam sobre a malha 
urbana. A partir da análise de imagens de satélite da capital gaúcha e observação in situ foram 
selecionadas cinco ruas que apresentam arborização que desenvolve o efeito de túnel e quatro 
próximas que não produzem esta característica paisagística (grupo controle). Nestes locais 
estão sendo realizados, mensalmente, o levantamento da arborização (e.g. espécie, aspectos 
fitossanitários e medidas CAP) e da avifauna (amostragem pontual, matutina, de oito minutos 
de duração em três pontos de cada túnel). Até o presente observou-se que a abundância e a 
riqueza de aves são muito similares nos túneis verdes e nas ruas com pouca vegetação (médias 
de 5,7 e 5,4 espécies ponto, respectivamente), contradizendo a hipótese de que haveria maior 
diversidade de aves em ruas arborizadas. As diferenças, entretanto, parecem relacionar-se à 
composição da avifauna, sendo que espécies associadas à vegetação tipo Parque como Turdus 
rufiventris, ou com alguma especificidade alimentar, como Coereba flaveola, têm sido mais 
observadas nos túneis verdes. Este trabalho encontra-se em fase inicial e etapas experimentais 
complementares serão conduzidas com propósito de estabelecer diretrizes para um processo 
de gestão que considere a manutenção da composição e riqueza da avifauna urbana, assim 
como a adequada estruturação de corredores de biodiversidade em cidades. 
 
Palavras-chave: Ecologia urbana; diversidade; arborização urbana. 
Órgãos financiadores: Fundação O Boticário de Proteção à Natureza 
 
 
 
 
 



 

 231

PAINEL EC05 
 
ESTRUTURA TRÓFICA DA AVIFAUNA DO PARQUE MARECHAL MASCARENHAS 
DE MORAES EM PORTO ALEGRE, RIO GRANDE DO SUL, BRASIL / TROPHIC 
STRUCTURE OF THE AVIFAUNA AT MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES 
PARK IN PORTO ALEGRE, RIO GRANDE DO SUL, BRAZIL. 
 
Janete de Fátima Martins Scherer;  Angelo Luís Scherer e Maria Virginia Petry  
Laboratório de Ornitologia e Animais Marinhos - UNISINOS - São Leopoldo, RS 
janetemartins@pop.com.br; alscherer@pop.com.br ; vpetry@unisinos.br 
 
Muitas aves buscam em parques urbanos principalmente abrigo, alimentação, locais para 
nidificação e poleiros. No período de janeiro de 2004 a outubro de 2006 foram realizados 32 
saídas de campo no Parque Marechal Mascarenhas de Moraes tendo por objetivo verificar a 
avifauna presente e classificá-la em sua guilda alimentar e hábitat. Foram registradas 102 
espécies de aves pertencentes a 33 famílias. Destas espécies, 15,7 % são residentes, 40,2 % são 
prováveis residentes e 44,1 % são ocasionais ou sobrevoantes. Onívoros e insetívoros são as 
guildas alimentares com maior representação no parque, enquanto as demais guildas 
representam apenas 26,5 % da avifauna, destacando-se granívoros, carnívoros e frugívoros. O 
predomínio das espécies onívoras no parque se deve as variadas táticas de alimentação, 
podendo utilizar o alimento de acordo com as condições oferecidas, assim como as 
insetívoras que possuem disponibilidade de alimento o ano inteiro. Comparando-se a 
abundância de aves nas diferentes estações do ano, observa-se diferença significativa entre 
estas (H=42,11; gl=9; P<0,05), sendo Inverno/2004 aquela com maior abundância (n=865), 
enquanto que Outono/2004 apresentou a menor abundância (n=131). Isto está relacionado 
ao início da atividade reprodutiva da maioria das aves no hemisfério sul no final do inverno e 
ao seu fim no início do Outono, quando ocorre diminuição das atividades de vocalização e 
deslocamento das mesmas. A área úmida e campo são os hábitats da maioria da avifauna, 
seguido do hábitat capoeira e floresta. A área úmida e o campo são de grande importância 
para a preservação das aves, pois diversas espécies ocupam estes hábitats, usando-os para 
pouso, alimentação e reprodução. Desta forma, este parque apresenta uma variedade de 
hábitats que devem ser preservados, sendo que uma maior quantidade de árvores nativas deve 
ser plantada no campo, formando hábitats semelhantes ao ambiente original das espécies, de 
forma a contribuir para um aumento da diversidade de aves. 
 
Palavras-chave: área urbana, área úmida, guilda alimentar 
 
PAINEL EC06 
 
AVES SILVESTRES QUE CONVIVEM EM ZONA DE PRODUÇÃO AVÍCOLA COM 
POSSÍVEIS VETORES DE VÍRUS INFLUENZA AVIÁRIA E NEWCASTLE / NATIVE 
BIRDS INHABITING POULTRY PRODUCTION ZONE WITH POTENTIAL 
VECTORS OF AVIAN INFLUENZA AND NEWCASTLE VIRUS 
 
Angelo Luís Scherer Janete de Fátima Martins Scherer; Maria Virginia Petry e Martin Sander 
Laboratório de Ornitologia e Animais Marinhos - LOAM – UNISINOS. São Leopoldo, RS. 
alscherer@pop.com.br; janetemartins@pop.com.br; vpetry@unisinos.br; sander@unisinos.br 
 
A interação de aves silvestres com aves domésticas é considerada fator para a ocorrência de 
influenza na produção industrial, comercial ou doméstica de aves. Entre fevereiro a outubro 
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de 2006 foram realizados sete períodos de observação da interação ou não de aves livres em 
dois aviários de criação de frangos de corte, de diferentes dimensões, no município de Bom 
Princípio, Rio Grande do Sul, Brasil. No total foram registradas 15 espécies de aves silvestres 
dentro dos aviários, sendo elas Aramides saracura, Vanellus chilensis, Columbina talpacoti, C. picui, 
Furnarius rufus, Troglodytes musculus, Turdus rufiventris, T. amaurochalinus, Mimus saturninus 
Zonotrichia capensis, Sicalis flaveola, Coryphospingus cucullatus, Saltator similis, Molothrus bonariensis e 
Passer domesticus, além de 24 espécies na vegetação do entorno. Em média, respectivamente, 76 
e 67 aves silvestres por visita estavam presentes nos aviários, denominados de “A” e “B”, 
sendo Columbina talpacoti (máximo/visita=160) e Sicalis flaveola (máximo/visita=135) as com 
maior abundância em ambos. Observou-se ainda, que existe diferença significativa (H=13,113; 
gl=6; P<0,05) na abundância de aves silvestres nos aviários durante os diferentes estágios de 
desenvolvimento das aves de corte. A maior abundância ocorreu no período de manutenção e 
preparo da cama, seguido do período dos primeiros dias após a chegada dos pintos aos 
aviários. Os locais com maior freqüência de ocorrência de visitas de aves silvestres são: o chão 
do aviário “A” e “B” (FO = 67 % e 51 % respectivamente), seguido do telhado (14 %) e 
comedouros (10 %) no aviário “A” e depósito de ração (21 %) e comedouros (13 %) no 
aviário “B”. Desta forma, aves silvestres que visitam aviários e interagem entre outras espécies 
e com migratórias, ou do entorno, podem ser agentes ou aves de ligação na dispersão de vírus 
da influenza aviária ou newcastle.  
 
Palavras-chave: Avicultura, contaminação, epidemia. 
 
PAINEL EC07 
 
ECOLOGIA ALIMENTAR DA PARDELA-PRETA, Procellaria aequinoctialis, NO SUL DO 
BRASIL / FEEDING ECOLOGY OF WHITE-CHINNED PETREL, Procellaria 
aequinoctialis, IN SOUTHERN BRAZIL. 
 
Maria Virginia Petry; Angelo Luís Scherer e Vanda Simone da Silva Fonseca 
Laboratório de Ornitologia e Animais Marinhos - Unisinos. São Leopoldo, Rio Grande do 
Sul, Brasil. vpetry@unisinos.br;  alscherer@pop.com.br   
 
A Pardela-preta nidifica durante o verão austral nas Ilhas Falkland e South Georgia e após 
migra para latitudes mais baixas durante o período não reprodutivo, quando é abundante na 
costa do Rio Grande do Sul. Durante o período de julho de 1997 a julho de 1998 foram 
realizados 13 levantamentos, um a cada mês, no trecho de 150 km de praia no litoral do Rio 
Grande do Sul. No total foram percorridos 3.000 km de praia. Foram encontradas 114 
carcaças de P. aequinoctialis dos quais 35 estômagos foram coletados e seus conteúdos 
analisados a fim de determinar a sua dieta.  Nos meses de julho, agosto, setembro, outubro de 
1997 e julho de 1998 foram encontrados 75 P. aequinoctialis mortos na praia. Estes meses 
correspondem ao período não reprodutivo e a chegada de corrente frias ao sul do Brasil. O 
item mais freqüentemente registrado foram os cefalópodes, presentes em 100% dos 
estômagos analisados e com média de 11 bicos por estômago. Loligo sanpaulensis e Histioteuthis 
sp. foram os bicos de cefalópodes mais freqüentemente encontrados, estando presente 
respectivamente em 17.1 % e 11.4 % dos estômagos. Lycoteuthis lorigera foi o terceiro mais 
freqüente, estando presente em 5,7 % dos estômagos. Entre os cefalópodes identificados, 71,4 
% apresentam bioluminescência. Otólitos e cristalinos de peixes foram encontrados em 54.3 
% dos estômagos, sendo o peixe bioluminescente Cynoscion guatucupa, identificado em um 
estômago. Esta bioluminescência sugere que estas presas são achadas na superfície da água 
pela silhueta e que algumas espécies de cefalópodes são predadas à noite quando realizam 
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migração vertical. Foram encontrados ainda fragmentos de crustáceo, coleóptero e um 
gastrópode, além de penas de aves, fragmentos de vegetação, fragmentos de rochas e 
endoparasitas como nematoda e nematomorpha. De origem antropogênica, verificou-se a 
presença de sintéticos em 48,6 % dos conteúdos analisados, sendo composto por plásticos, 
nylon e borracha. 
 
Palavras-chave: Dieta, cefalópodes, plásticos 
 
PAINEL EC08 
 
ECTOPARASITOS EM Turdus leucomelas (TURDIDAE, AVES) NO PARQUE ESTADUAL 
DO RIO PRETO-MG / ECTOPARASITES IN Turdus leucomelas (TURDIDAE, AVES) IN 
THE STATE PARK OF RIO PRETO-MG 
 
Alexandre M. J Enout1, Débora N. C Lobato2, Yasmine Antonini,2,3 e Rogério Parentoni 
Martins2. 
1Centro Universitário de Belo Horizonte-UNIBH, Avenida Mário Werneck n°1685 Bairro 
Buritis, Belo Horizonte-MG cep.30.455-610. aleenout@hotmail.com  
2Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Biologia Geral, ICB. 
debora_bio@yahoo.com.br  
3Universidade Federal de Ouro Preto, Departamento de Ciências Biológicas. 
antonini@iceb.ufop.br 
 
Aves são usualmente utilizadas como bioindicadores de qualidade ambiental, pois são um dos 
grupos de organismos melhor estudados do ponto de vista fisiológico e ecológico. Algumas 
variáveis podem ser utilizadas para avaliar a saúde dos animais em relação à qualidade 
ambiental e entre elas podemos citar a taxa de infestação por ectoparasitos Este trabalho teve 
como objetivo identificar os ectoparasitos encontrados em T. leucomelas, avaliar parâmetros 
quantitativos e qualitativos de infestação, comparar incidência entre indivíduos e comparar as 
taxas de infestação entre as épocas reprodutivas e de muda de penas das aves. O estudo foi 
realizado entre outubro de 2006 e março de 2007 no Parque Estadual do Rio Preto, na cidade 
de São Gonçalo do Rio Preto-MG, onde predominam as tipologias vegetais Cerrado e 
Campos rupestres. Foram usadas redes de neblina (10x2,5m / 38mm.), o esforço amostral foi 
de 789 horas tendo sido capturados 31 indivíduos. Para a coleta dos ectoparasitos as aves 
vivas foram borrifadas com Talfon-top, um piretróide. A aplicação do pó e a subseqüente 
varredura nas penas das aves foram realizadas em tempo padronizado de 5 e 10 minutos 
respectivamente. Foram encontradas três espécies de malófagos da família Menoponidae 
(Menacanthus erysternus, Myrsidea sp. e Brueelia sp.) e duas espécies da família Philopteridae 
(Sturnidoecus sp. e Philopterus sp.). Houve acentuada dominância de Myrsidea sp. (100% das aves 
infectadas) e Brueelia sp. (92,9%) enquanto Philopterus sp. (7,1%) apresentou menor incidência. 
Algumas aves apresentaram baixa infestação apresentando apenas 5 indivíduos, na mais 
infectada foram encontrados 88 indivíduos. Estudos posteriores devem ser somados à este 
trabalho e a formação de um banco de dados contribuirá para elucidar a dinâmica de 
infestação destes parasitos.  
 
Palavras-chave: Ectoparasitos, Aves, Cerrado 
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PAINEL EC09 
 
DIETA DAS AVES DO PARQUE ESTADUAL DO RIO PRETO, SÃO GONÇALO DO 
RIO PRETO – MG / DIET OF BIRDS IN PARQUE ESTADUAL DO RIO PRETO, 
SÃO GONÇALO DO RIO PRETO – MG 
 
Filipe Cristovão Ribeiro Cunha¹, Débora Nogueira Campos Lobato2, Yasmine Antonini2,3, 
Rogério Parentoni Martins 2 
¹Graduando de Ciências Biológicas PUC Minas, bolsista do PET – Biologia PUC Minas; Av. 
Dom José Gaspar nº 500, Coração Eucarístico, Belo Horizonte – MG CEP 30535901. 
filipecristovao@yahoo.com.br 
2Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Biologia Geral, ICB. 
debora_bio@yahoo.com.br  
3Universidade Federal de Ouro Preto, Departamento de Ciências Biológicas. 
antonini@iceb.ufop.br 
 
Aves apresentam distintos hábitos alimentares cujos estudos são importantes para se 
compreender sua biologia e para a realização de propostas de manejo e conservação. O 
presente trabalho teve como objetivo determinar, de forma preliminar, a dieta de algumas 
espécies de aves do Parque Estadual do Rio Preto (PERPRETO), São Gonçalo do Rio Preto-
MG. A área de estudo encontra-se no complexo da Serra do Espinhaço, tendo como 
fisionomia predominante o cerrado. Os dados foram coletados entre novembro de 2006 e 
fevereiro de 2007. As aves foram capturadas com o uso de redes de neblina (38 mm) 10x2,5 
m, abertas durante 8 horas/dia. Os animais capturados foram acondicionados em sacos de 
pano forrados com papel toalha durante 10 minutos. Dessa forma as excretas e/ou regurgitos 
que ficavam no papel foram coletados em frascos com álcool 70%. Posteriormente as 
amostras foram analisadas em laboratório. Foram capturadas 117 aves de 37 espécies, 
distribuídas em 16 famílias. Destas espécies apenas 52 indivíduos de 23 espécies  tiveram sua 
dieta amostrada para análise. O material coletado foi classificado em 6 grupos: Insetos 
(28,85%), Frutos (13,46%), Insetos/Frutos (40,38%) Sementes (5,77%) e Outros (11,54%). 
De acordo com a análise das amostras, observações de campo e revisões de literatura as 
espécies foram classificados em cinco guildas alimentares: Insetívoros (13,51%), Frugívoros 
(5,41%), Granívoros (16,22%), Nectarívoros (10,81%) e Insetívoros/Frugívoros (54,05%). 
Este é o primeiro trabalho sobre dieta das aves do PERPRETO e a continuidade desses 
estudos é de suma importância para diagnóstico e preservação das espécies e do bioma 
cerrado da região. 
Palavras-chave: Aves, Guilda Trófica, Cerrado. 
 
PAINEL EC10 
 
INFLUÊNCIA DA VEGETAÇÃO AQUÁTICA NA COMUNIDADE DE AVES 
AQUÁTICAS EM AÇUDES ANTROPIZADOS / INFLUENCE OF AQUATIC 
VEGETATION ON WATERBIRD COMMUNITY IN ANTHROPIC PONDS 
 
Anderson Saldanha Bueno1, Vagner Luis Camilotti2 e Nilton Carlos Cáceres3 
1Curso de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Santa Maria. 
binhobueno@terra.com.br  
2PG em Ecologia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
vagner_ecologia@yahoo.com.br 
3Departamento de Biologia, UFSM, Santa Maria-RS. nc_caceres@hotmail.com. 
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Foi analisada a influência da cobertura de macrófitas aquáticas na comunidade de aves 
aquáticas em oito açudes, no município de Santa Maria, Rio Grande do Sul. As áreas 
amostradas possuem de 410 a 1.400 m de perímetro e se caracterizam por sofrerem diferentes 
tipos de ações antrópicas, como retirada de água e deposição de efluentes domésticos. Foram 
realizadas quatro amostragens por açude, de março a agosto de 2006, nas quais se registraram 
a riqueza e abundância de aves aquáticas, a cobertura de macrófitas aquáticas (0-25%, 25-50%, 
50-75% e 75-100%) e a concentração de amônia da água. Considerou-se cada amostragem 
como sendo uma réplica (N = 32), devido às variações temporais nas características físico-
químicas dos açudes. Para as análises de correlação, utilizou-se Pearson. Houve correlação 
significativa e positiva entre a concentração de amônia e a cobertura de macrófitas (P < 
0,0227). Das 31 espécies identificadas, cinco apresentaram correlação significativa e positiva 
com a cobertura de macrófitas [Chauna torquata (P < 0,0001), Porphyrio martinica (P = 0,0001), 
Jacana jacana (P = 0,0018), Gallinula chloropus (P = 0,0027) e Butorides striata (P = 0,0339)] e duas, 
significativa e negativa [Ardea alba (P = 0,0146) e Egretta thula (P = 0,0404)]. Nos açudes 
estudados, ficou clara a relação entre macrófitas e aves que as utilizam como substrato para 
forrageio, locomoção, repouso e reprodução. Por outro lado, os açudes com alta cobertura de 
macrófitas não favoreceram a presença de garças pernaltas, mostrando que nessa condição os 
ambientes são inadequados para seu forrageamento, devido as suas adaptações 
ecomorfológicas. De maneira indireta, a concentração de amônia em corpos d’água pode ser 
considerada como um fator determinante na composição e abundância de algumas aves 
aquáticas, visto que promove a proliferação de macrófitas, quando em altas concentrações. 
 
Palavras-chave: ecologia, macrófitas aquáticas, Rio Grande do Sul. 
Órgão Financiador: bolsa PET - SESu/MEC para ASB 
 
PAINEL EC11 
 
ANÁLISE COMPARATIVA DA DENSIDADE DE ESPÉCIES DE AVES NO CAMPUS 
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA E NO LAGO IGAPÓ I, NA 
CIDADE DE LONDRINA, NORTE DO PARANÁ, BRASIL / COMPARATIVE 
ANALYSIS OF BIRDS SPECIES DENSITY OF UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
LONDRINA AND OF IGAPÓ I LAKE, AT LONDRINA, NORTHERN PARANÁ, 
BRAZIL.  
 
Tábata Melise Gomes, Carla Alves Pacheco da Silva, Gihan Teixeira Jebai, Ângela Regina de 
Souza, Barbara Rocha Arakaki e Luiz dos Anjos.  
Universidade Estadual de Londrina. Caixa Postal 6001, 86051-990, Londrina, Paraná, Brasil.  
tabata_bio@hotmail.com. 
 
Na conservação da biodiversidade é interessante que se tenha conhecimento da persistência 
de espécies em ecossistemas urbanos, já que esses habitats antropogênicos podem oferecer 
oportunidades de sobrevivência de algumas aves. Este estudo teve como objetivo avaliar 
possíveis diferenças na densidade de determinadas espécies de aves no campus da 
Universidade Estadual de Londrina e no lago Igapó I, duas áreas urbanas da cidade de 
Londrina, norte do Paraná, Brasil. Para a obtenção dos dados em campo foi utilizado o 
método da transecção no período entre outubro de 2006 e março de 2007. As observações 
foram realizadas nos períodos da manhã, semanalmente, durante uma hora e meia, no total de 
48 amostragens. Os registros das espécies foram visuais e/ou auditivos. Utilizando o software 
DISTANCE, estimou-se a densidade de oito espécies de aves tanto no campus da UEL como 
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no Lago Igapó I. O teste G foi utilizado para avaliar se as diferenças entre as densidades eram 
significativas (α = 0,05). As espécies T. amaurochalinus e M. rixosa apresentaram maior 
densidade no lago Igapó I, enquanto que as espécies T. aedon e M. maculatus apresentaram 
maior densidade no campus da Universidade Estadual de Londrina. As espécies M. pitangua, P. 
sulphuratus, T. savana, T. leucomelas, T. sayaca e F. rufus não apresentaram diferenças significativas 
na densidade entre os dois locais.  
 
Palavras-chave: populações, urbanização, distribuição espacial. 
 
PAINEL EC12 
 
ALIMENTAÇÃO DE Cyanocorax cyanopogon (CORVIDAE, PASSERIFORMES) EM UMA 
ÁREA DE CERRADO, MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA/MT, BRASIL / 
FEEDING OF Cyanocorax cyanopogon (CORVIDAE, PASSERIFORMES) IN A REGION 
OF CERRADO, PONTAL DO ARAGUAIA/MT, BRAZIL 
 
Camila Amélia da Costa, Haidi Ten Caten e Márcia Cristina Pascotto 
Departamento de Ciências Biológicas e da Saúde, IUniAraguaia – Instituto Universitário do 
Araguaia, UFMT – Universidade Federal de Mato Grosso. Rod. MT 100 Km 3,5 s/n° 
Campus Universitário, 78698-000 Pontal do Araguaia/MT. mcpascot@cpd.ufmt.br  
 
Pertencente à ordem Passeriformes, a família Corvidae reúne as espécies popularmente 
chamadas de gralhas. No Brasil distribuem-se oito espécies de gralhas, entre elas a cancã, 
Cyanocorax cyanopogon, cuja principal região de ocorrência é o Nordeste, mas é encontrada em 
todo o Brasil este-setentrional e centro-oriental. Basicamente onívoras, as gralhas alimentam-
se de proteínas animal e vegetal. No entanto, pouco se sabe sobre a dieta das espécies, 
particularmente em relação à C. cyanopogon. Assim, foram objetivos deste trabalho: (i) verificar 
a composição da dieta de C. cyanopogon, (ii) se há variação sazonal na sua dieta e (iii) quais os 
comportamentos empregados no forrageamento. Em 15 horas de observações focais, foram 
seguidos bandos de cancãs no período de agosto a dezembro de 2006 em uma área de cerrado 
do campus do Instituto Universitário do Araguaia – IUniAraguaia/UFMT, município de 
Pontal do Araguaia e acompanhada a sua alimentação. Ao total, foram registrados 16 itens em 
sua dieta, composta principalmente por frutos (72%) e artrópodes (26%); o restante 
representa outros itens alimentares. Dentre os frutos, jamelão representou o maior consumo 
(n = 86), seguido por caju (n = 21), manga (n = 7) e ingá (n = 5). Já entre os artrópodes, 
aranhas (n = 12) foram os itens mais consumidos, seguidas por formigas (n = 9) e grilos (n = 
8). Com relação aos frutos, foi verificado que há uma correlação entre o período de 
frutificação e a inclusão em sua dieta: caju e manga foram consumidos, principalmente, nos 
meses de agosto e setembro e, jamelão, de outubro a dezembro. O mesmo não é válido para 
os artrópodes, pois sua abundância é relativamente estável e foram consumidos em 
quantidades semelhantes durante todo o período de observação. Cyanocorax cyanopogon 
apresenta comportamentos ativos, ou seja, procuram seus itens alimentares, seja no solo ou 
por entre os galhos das árvores. Suas táticas incluem forrageamento no solo, poleiro-chão e 
poleiro-poleiro. 
 
Palavras-chave: dieta, forrageamento, cancã 
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PAINEL EC13 
 
PADRÕES DE USO DE RECURSOS PELA AVIFAUNA EM LAGOAS TEMPORÁRIAS 
NO CERRADO / RESOURCE USE BY BIRDS IN TEMPORARIES PONDS OF THE 
CERRADO 
 
Zélia da Paz Pereira, Cyntia Andrade Arantes, Kariza Dias Andrade, Madalena Prudente 
Pereira, Melinda Rodrigues de Souza e Celine de Melo 
Universidade Federal de Uberlândia. zelia_paz@yahoo.com.br, celine@inbio.ufu.br 
 
Lagoas temporárias são formadas durante a estação chuvosa. Estes ambientes podem ser 
fontes de recurso alternativo e concentrado, facilitando a exploração por espécies 
oportunistas. Nossos objetivos foram: caracterizar em duas lagoas temporárias a avifauna 
visitante, as atividades e o comportamento de forrageamento. Coletamos os dados na Reserva 
Ecológica do Clube Caça e Pesca Itororó (Uberlândia/MG), entre janeiro e fevereiro de 2007, 
totalizando 50 horas de observação (25h/lagoa), pela manhã (15h) e tarde (10h). A lagoa 
maior possuía 2993m² e a menor 630m². Observamos oito espécies na lagoa menor e 17 na 
maior. Houve baixa similaridade na avifauna (Cj = 0,25). Foi observado pico de 7:00-10:00h 
(7,25-9,3 visitas/h), e um pico de 14:00-15:00h (11,9-12 visitas/h). Registramos 222 visitas. As 
espécies que mais visitaram a lagoa maior foram Tyrannus melancholicus (29,28%) e Pitangus 
sulphuratus (21,17%), e na menor foi Sporophila plumbea (10,81%). As visitas mais breves foram 
por P. sulphuratus (Média=3,01min) e T. melancholicus (Média =3,06min), porém houve espécies 
que apesar de realizar poucas visitas, permaneceram maior tempo, como Patagioenas picazuro 
(30min). As espécies que permaneceram mais tempo na lagoa maior foram: T. melancholicus 
(89min) e P. sulphuratus (35min) e na menor, S. plumbea (86,3min) e P. sulphuratus (37min). As 
principais atividades foram forrageamento (57,66%), e empoleiramento (20,72%) pressionadas 
principalmente por T. melancholicus e P. sulphuratus. Não houve predominância de guilda 
alimentar, sendo observados insetívoros, onívoros e granívoros. Os recursos oferecidos nas 
lagoas eram: frutos, insetos e girinos. A área das lagoas influenciou a riqueza de espécies e 
visitação por diferir na oferta de recursos. As lagoas avaliadas podem ser consideradas uma 
fonte alternativa de recursos para avifauna oportunista. 
 
Palavras-chave: lagoas temporárias, oferta de recursos, avifauna oportunista. 
 
PAINEL EC14 
 
RELAÇÃO ENTRE O TIPO DE NINHO DE ESPÉCIES AFETADAS COM A 
FRAGMENTAÇÃO FLORESTAL E SUA SUCEPTIBILIDADE À EXTINÇÃO LOCAL 
/ CORRELATION BETWEEN FOREST FRAGMENTATION-AFECTED SPECIES’ 
TYPE OF NEST AND ITS SUCEPTIBILITY TO LOCAL EXTINCTION 
 
Vagner A. Cavarzere Jr.1 e Gabriel Parmezani Moraes2 

1 biocava@yahoo.com.br 
2 g_moraes@hotmail.com 
 
Com a fragmentação florestal, a comunidade sofre redução no total de hábitat disponível, e o 
remanescente acaba contendo mais indivíduos e espécies do que é capaz de manter. Tais 
excessos são perdidos ao longo do tempo, e os mecanismos pelos quais as espécies se 
extinguem no remanescente resultam de variáveis ecológicas, como alterações da qualidade do 
hábitat e de interações bióticas influenciadas negativamente pela fragmentação. O objetivo 
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desse estudo foi averiguar se existe relação entre o tipo de ninho de aves florestais e a 
susceptibilidade de tais espécies à extinção causada pela fragmentação. Para isso, foi 
conduzido um levantamento quantitativo das aves de um fragmento de mata estacional 
semidecídua (22º26’ S e 49º44’ W) de 2180 ha no interior do Estado de São Paulo, utilizando 
o método de pontos de escuta. Os dados obtidos foram comparados aos resultados do 
inventário da avifauna do mesmo local realizado há 30 anos. Treze espécies foram 
consideradas localmente extintas, e 23 tiveram sua população reduzida, sendo 15 com redução 
superior a 50%, e oito com baixa populacional de no mínimo 23,5%. Dentre as espécies 
extintas, aquelas que não têm capacidade de escavar e ocupam cavidades pré-existentes em 
troncos de árvores (co), assim como as que nidificam em ninho fechado no dossel, foram as 
mais representativas (25% cada). As que apresentaram menor abundância nidificam mais em 
ninho aberto sobre a vegetação do sub-bosque, “asb”, (27,2%), seguidas por aquelas do tipo 
“co”, com 22,7%. Se somadas as extintas e as com densidade reduzida, “asb” e “co” 
constituem 22,9% cada. Cerca de 23% dessas espécies pertencem a guildas tróficas mais 
sensíveis à fragmentação. É possível que a degradação da vegetação seja responsável pela 
limitada densidade reprodutiva de tais espécies, deixando-as mais susceptíveis à predação no 
caso dos ninhos abertos, e permitindo que o vento derrube um maior número de árvores 
mortas, recurso indispensável para aves que não escavam seus ninhos. 
 
Palavras-chave: Nidificação, efeito de borda, extinção local. 
 
PAINEL EC15 
 
AVES E O USO DE EMISSÁRIOS DE EFLUENTES E SEU ENTORNO NO RIO 
UBERABINHA (MG) / EFFLUENTS’ EMISSARIES AND ITS ROUND AREA USE BY 
BIRDS ON THE UBERABINHA RIVER (MG) 
 
Vanessa Fonseca Gonçalves, Giselle Bastos Alves, Mariana Ribeiro Borges Patrísia, de 
Oliveira Rodrigues e Celine Melo 
Universidade Federal de Uberlândia. vanessinha_fg@hotmail.com, celine@inbio.ufu.br 
 
O desenvolvimento urbano produz um ciclo de contaminação, como os efluentes resultantes 
das atividades domésticas e industriais. O lançamento de efluentes líquidos e sólidos (esgotos) 
não tratados pode ser atrativo para algumas espécies de aves, visto que, nos locais onde 
ocorrem tais emissões, há elevada concentração de matéria orgânica que pode aumentar a 
densidade de plâncton, larvas e insetos. Os objetivos deste trabalho foram: determinar as 
espécies de aves que utilizam o entorno dos emissários de esgoto e quais as atividades 
realizadas. Foram selecionados e avaliados sete emissários ativos de esgotos em um trecho de 
2300 metros do rio Uberabinha, na área urbana do município de Uberlândia, MG. Foram 
realizadas 40 horas de observação, distribuídas entre 7:00h e 18:00h. Foram registrados todos 
os indivíduos que utilizaram o emissário e em uma faixa de 10m a direita e 10m a esquerda do 
emissário. As atividades das espécies foram distribuídas em seis categorias: forrageio em vôo 
na água, forrageio na água pousado na margem, forrageio no chão, empoleirado/parado, 
natação, ingestão de água. Foram feitos 118 registros, nos quais foram identificadas 19 
espécies, sendo mais freqüentes: Fluvicola nengeta (23,7%), Pitangus sulphuratus (18,6%), 
Chloroceryle americana (11%) e Passer domesticus (11%). As principais atividades realizadas foram: 
forrageio em vôo na água (37,3%) e empoleirado ou parado na margem (37,3%) seguidos por 
forrageio no chão (23,7%). Em termos de guilda alimentar houve predomínio de insetívoros 
(36,8%) e onívoros (31,6%). C. americana, embora seja piscívora, forrageia próximo aos 
emissários porque as partículas sólidas emitidas atraem peixes. Embora as aves estejam sendo 
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oportunistas em relação aos recursos associados à presença dos esgotos, é importante ressaltar 
que estas podem ser bioacumuladoras, transferindo substâncias acumuladas indesejáveis para 
seus consumidores. 
 
Palavras-chave: aves, poluição, oportunistas. 
 
PAINEL EC16 
 
DIETA DE Tyto alba NA ESTAÇÃO BIOLÓGICA VEREDA GRANDE, MUNICÍPIO 
DE PRESIDENTE OLEGÁRIO, MG, BRASIL / DIET OF Tyto alba IN ESTAÇÃO 
BIOLÓGICA VEREDA GRANDE, MUCIPALITY OF PRESIDENTE OLEGÁRIO, 
MG, BRAZIL 
 
Welerson Santos Castro1,2, Renato Soares Moreira1,3 e Alexandre Gabriel Franchin1, 4 
1Universidade Federal de Uberlândia, Instituto de Biologia, Laboratório de Ornitologia e 
Bioacústica, 
2 Graduação em Ciências Biológicas – UFU.  welerson_santos@yahoo.com.br.  
3Graduando do Curso de Ciências Biológicas – UNIPAM Centro Universitário de Patos de 
Minas. Falconer_f2003@yahoo.com.br  
4Programa de Pós-graduação em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais, Bolsista 
Capes, UFU. agfranchin@hotmail.com 
 
A dieta das corujas consiste de pequenos vertebrados e de invertebrados. A presa é devorada 
por inteira ou desmembrada, e as partes não digeríveis, como ossos, pêlos e penas, são 
compactadas e regurgitadas diariamente em forma de uma “pelota”, o que permite analisar sua 
dieta. O presente estudo tem como objetivo determinar a dieta de Tyto alba (Scopoli, 1769) na 
Estação Biológica Vereda Grande. A Estação Biológica Vereda Grande, que possui uma área 
caracterizada por cerrado sensu stricto, veredas e matas de galeria, sendo cercada por culturas 
de soja e milho, localizada no município de Presidente Olegário, na região do Alto Paranaíba, 
(MG, Brasil). Foram coletadas 50 pelotas em dois poleiros, no mês de julho. Em laboratório 
foram realizadas medidas de biomassa total, comprimento, largura e altura. Depois foram 
imersas em solução de NaOH [10%] por duas horas, para dissolução de pêlos e penas. O 
conteúdo restante foi para triagem e separação dos itens alimentares consumidos. A biomassa 
total das pelotas totalizou 204g. Desse total 94% são vertebrados e 6% invertebrados, os quais 
não foram possíveis de serem identificados. Dentre os vertebrados, 117 são roedores, sendo 
os mais consumidos. Foram encontrados um Phyllostomus sp. (quiróptero) e duas aves. O 
número médio de vertebrados por regurgito foi de 2,40 ± 1,30 (n= 50), principalmente 
roedores 2,34 ± 1, 34 (n= 50). E o número médio de morcego foi de 0,02 ± 0,14 e de aves 
0,04 ± 0,20, n= 50. Os roedores são a maioria devido às culturas de milho e soja, que 
circundam a reserva. T.  alba é uma espécie de topo de cadeia alimentar, sendo de grande 
importância no controle de populações de pequenos roedores. A presença mínima de 
invertebrados ocorreu devido às pelotas terem sido coletadas durante a estação seca, período 
de menor freqüência dos insetos. A dieta de T. alba na Estação Biológica Vereda Grande é 
composta por vertebrados, principalmente roedores, além de morcego e aves e invertebrados.  
 
Palavras-chave: Pelotas, Vertebrados, Invertebrados 
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PAINEL EC17 
 
AVES NECTARÍVORAS VISITANTES EM Spathodea campanulata (BIGNONIACEAE) NO 
CAMPUS UMUARAMA, UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, 
UBERLÂNDIA (MG) / NECTARIVOROUS BIRDS VISITING Spathodea campanulata 
(BIGNONIACEAE) IN THE CAMPUS UMUARAMA, UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
UBERLÂNDIA, UBERLÂNDIA (MG) 
 
Camila Bonizário de Andrade1,2 eAlexandre Gabriel Franchin1,3 

1Universidade Federal de Uberlândia, Instituto de Biologia, Laboratório de Ornitologia e 
Bioacústica, www.lorb.ib.ufu.br  
2Graduação em Ciências Biológicas, UFU, camilabonizario@yahoo.com.br  
3Doutorado em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais, UFU e Bolsista Capes, 
agfranchin@hotmail.com  
 
Algumas espécies vegetais presentes no ambiente urbano são importantes recursos 
alimentares para as aves encontradas nas cidades. O objetivo deste estudo foi identificar as 
aves que se alimentam de néctar em Spathodea campanulata. O estudo foi realizado no Campus 
Umuarama da Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia (MG) entre 16 de maio e 27 de 
julho de 2006. Foram registradas todas as aves que se alimentavam de néctar em um indivíduo 
de S. campanulata,  das 6:00 às 18:00 horas, com o auxílio de binóculo (10x50mm), totalizando 
40 horas de observação. Essas aves foram identificadas, determinando sexo (quando possível); 
número de visitas; número de flores visitadas; tempo de permanência na planta (pousado ou 
não); tempo de visita por flor e a ocorrência de encontros agonísticos entre as aves. Foram 
registradas oito espécies de aves: Amazilia fimbriata, Anthracothorax nigricollis, Chlorostilbon 
aureoventris, Eupetomena macroura, Florisuga fusca, Heliomaster squamosus, Icterus cayanensis, Thalurania 
furcata. Com exceção de Icterus cayanensis (Família Icteridae), todas as espécies pertencem à 
família Trochilidae. As espécies com maior número de visitas foram E. macroura e C. 
aureoventris (63 e 62 visitas, respectivamente). C. aureoventris foi a espécie com maior número de 
flores visitadas (168 flores) e maior número médio de flores por visita (2,71±2,50). E. macroura 
permaneceu, em média, mais tempo visitando as flores (0,29±0,17 flores/segundo). A. 
fimbriata ficou, em média, mais tempo pousado na planta sem consumir néctar (143,50±139,30 
segundos). O horário que teve maior número de visitas foi 11:00 horas com 49 visitas, sendo 
que o horário com maior número de flores visitadas foi 12:00 horas (88 flores). A espécie que 
teve maior número de encontros agonísticos foi E. macroura (11 encontros). Spathodea 
campanulata se mostrou uma espécie importante como recurso alimentar para aves nectarívoras 
presentes no Campus Umuarama. 
 
Palavras-chave: néctar, recurso alimentar, ambiente urbano 
Órgão financiador: Capes 
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PAINEL EC18 
 
OCORRÊNCIA DE PSITTACIFORMES NO CAMPUS UMUARAMA DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, UBERLÂNDIA (MG) / 
OCCURRENCE OF PSITTACIFORMES IN THE CAMPUS UMUARAMA OF THE 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, UBERLÂNDIA (MG) 
 
Laíce José da Silva1,2, Welerson Santos Castro1,2, Alexandre Gabriel Franchin1,3, Oswaldo 
Marçal Júnior1 
1Laboratório de Ornitologia e Bioacústica, Instituto de Biologia, Universidade Federal de 
Uberlândia (UFU), Uberlândia - MG,  
2Graduação em Ciências Biológicas, UFU, laicesilva@yahoo.com.br; 
welerson_bio@hotmail.com  
3Doutorado em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais, UFU. Bolsista Capes, 
agfranchin@hotmail.com 
 
Psittacidae é uma família amplamente distribuída em quase todos os biomas brasileiros, sendo 
um dos grupos mais comuns na zona urbana de Uberlândia. Os objetivos do presente estudo 
foram determinar a freqüência de ocorrência de espécies da Ordem Psittaciformes no Campus 
Umuarama da Universidade Federal de Uberlândia e determinar as espécies vegetais arbóreas 
presentes na área utilizadas por essas aves. O Campus Umuarama caracteriza-se por uma 
arborização diversificada, presente nos jardins, estacionamentos, praças e alamedas, além de 
uma horta experimental. A área de estudo apresenta ainda residências em seu entorno. Foi 
estabelecido um transecto contínuo de aproximadamente 1.070 metros ao longo do Campus. 
As identificações foram realizadas por meio de observações diretas com auxílio de binóculo 
10x50mm e pelo reconhecimento da vocalização. Entre janeiro e março de 2007 foram 
realizadas sessões de observação das 7:00 às 9:00 e das 16:00 às 18:00 horas. O transecto foi 
percorrido mais de uma vez. A média de voltas em duas horas foi de 3,14. Assim que um 
indivíduo era observado foram anotados dados sobre seu deslocamento e, quando o indivíduo 
estava forrageando, foi registrado o item consumido e parte que foi ingerida. A freqüência de 
ocorrência (FO) foi calculada a partir do número de registros por volta no transecto. Foram 
registradas três espécies de Psittaciformes na área: Brotogeris chiriri (FO=2,75), Aratinga 
leucophthalma (FO=0,23) e Diopsittaca nobilis (FO=0,07). Quatorze espécies vegetais foram 
utilizadas pelos Psittaciformes, sendo que B. chiriri utilizou amplamente Paquira aquatica 
(66,66% dos registros) para forrageamento, consumindo a castanha do fruto e Caesalpinia 
peltophoroides (21,15% dos registros) para pouso. A arborização do Campus Umuarama se 
mostrou importante para a representativa ocorrência de Psittaciformes na área urbana, 
podendo indicar ausência de recursos nas áreas naturais adjacentes ao Campus. 
 
Palavras-chave: Psittaciformes, urbanização, arborização 
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PAINEL EC19 
 
O GEOPROCESSAMENTO NA AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DA PAISAGEM 
SOBRE A HELMINTOFAUNA DE PASSERIFORMES / GEOPROCESSING IN THE 
ANALYSIS OF LANDSCAPE INFLUENCE ON THE HELMINTH FAUNA OF 
PASSERIFORMES 
 
Lucas Gonçalves da Silva¹, Regis Alexandre Lahm¹, Roger Luis Lima dos Santos¹ e Cláudia 
Calegaro-Marques² 
¹Laboratório de Tratamento de Imagens e Geoprocessamento PUCRS. 
lucas_gonc@yahoo.com.br 
²Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal UFRGS. ccmarques@terra.com.br 
 
Atividades de pesquisa relacionadas à ecologia cada vez mais vêm incluindo o 
geoprocessamento como ferramenta de apoio à tomada de decisão e análises ambientais. Na 
Ornitologia, o geoprocessamento é aplicado no monitoramento de aves e na identificação e 
avaliação do hábitat dos animais. Essas avaliações podem ser obtidas através do conhecimento 
das áreas de estudo, utilizando ferramentas como a classificação de imagens. O objetivo deste 
trabalho foi avaliar a cobertura da superfície em uma área delimitada em torno de pontos 
onde aves foram coletadas, para uma análise ecológica do efeito da urbanização e da cobertura 
vegetal sobre a fauna de helmintos de sabiá-laranjeira (Turdus rufiventris) e de pardal (Passer 
domesticus) na Região Metropolitana de Porto Alegre-RS. Foram plotados 20 pontos de GPS 
sobre uma imagem orbital LANDSAT ETM 7+ (31/01/2003), cada um correspondendo a 
um ponto de amostragem. A imagem foi processada no software Idrisi Andes 15.0 (Pl. 
Windows) e tratada com classificação não-supervisionada. Após, foram obtidas classes 
distintas na imagem (campo, corpos d’água, solo exposto, área urbanizada e mata) em 
superfícies de 1 Km² em torno de cada ponto, para cálculos de área de cada uma das classes. 
Os dados de área foram compilados com os resultados da análise da quantidade de helmintos 
no organismo das aves. Os 20 pontos correspondendo às coletas resultaram em 20 imagens 
com a distinção das classes presentes. O cálculo de área foi preciso e evidencia a classificação 
de imagens como importante ferramenta de análise ambiental. Com relação à análise ecológica 
da helmintofauna das aves, quanto maior a área urbanizada, menor é a quantidade de 
helmintos em sabiá-laranjeira, possivelmente, pela baixa ocorrência dos hospedeiros 
intermediários desses helmintos nessas áreas. Para o pardal não ocorreu diferença significativa 
entre os diferentes ambientes. 
 
Palavras-chave: Ecologia, classificação de imagens, análise ambiental 
Órgão financiador: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS 
 
PAINEL EC20 
 
ENRIQUECIMENTO NA DIETA DO PAPAGAIO-CHARÃO / ENRICHMENT OF 
DIET OF RED SPECTACLED AMAZON 
 
Claudete Meurer1, Cristine Maria Barbian1, Angelo Vinicius da Rosa Peres2, Élinton Rezende3, 
Nêmora Pauletti Prestes4 e Jaime Martinez4 
1Acadêmica do curso Ciências Biológicas – Licenciatura da Universidade de Passo Fundo 
2Acadêmico do curso Ciências Biológicas LP/B da Universidade de Passo Fundo 
3Biól. do Projeto Charão/AMA 
4Professor do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Passo Fundo 
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O Projeto Charão (AMA/UPF) vem aplicando estratégias para a conservação do papagaio-
charão. Com o objetivo de proporcionar o bem-estar dos papagaios, o Centro de Reprodução 
de Psitacídeos (CREP) – William Belton, localizado junto ao zoológico da Universidade de 
Passo Fundo, colabora no enriquecimento da dieta alimentar da espécie em cativeiro. 
Semanalmente são realizadas coletas de espécies vegetais arbóreas em fragmentos florestais do 
estado do Rio Grande do Sul. São oferecidos aos papagaios frutos, sementes, rebentos de 
folhas e de flores, folhas e flores de itens alimentares consumidos pela espécie em ambiente 
natural. Os principais itens consumidos pelas aves durante os anos de 2005 e 2006 no CREP 
foram: Ocotea puberula (rebento de folha e frutos), Cupania vernalis (fruto) durante dezembro a 
janeiro; Campomanesia guazumifolia (fruto), Podocarpus lambertii (pseudo-fruto), Schinus 
terebenthifolius (fruto) de dezembro a fevereiro; Ilex paraguariensis (fruto) de março a maio; 
Mimosa scabrella (rebento de folha e folha) de março a abril; Araucaria angustifolia (semente) de 
abril a outubro e rebento de folha consumido durante todos os meses do ano; Hovenia dulcis 
(pseudo-fruto) em julho; Melia azedarach (fruto) de julho a setembro; Prunus sellowii (fruto) em 
setembro; Eryobotria japonica (fruto) agosto a outubro; frutos de Allophylus edulis, Eugenia 
involucrata, Myrciaria trunciflora e Eugenia uniflora durante setembro a novembro; Eugenia pyriformis 
(fruto) dezembro-janeiro; Eucaliptus sp (rebento floral e flor) de janeiro a dezembro. O 
enriquecimento na dieta alimentar através da oferta de itens vegetais colabora com o bem-
estar animal das aves e pode interferir no sucesso reprodutivo da espécie.  
 
Palavras-chave: Dieta alimentar, conservação, cativeiro. 
Apoio: Fundo Nacional do Meio Ambiente  
 
PAINEL EC21 
 
ABUNDÂNCIA E DENSIDADE POPULACIONAL DE RAMPHASTIDAE NA 
FLORESTA OMBRÓFILA DENSA, APA DE GUARAQUEÇABA – PR / 
ABUNDANCE AND POPULATION DENSITY OF RAMPHASTIDAE AT FLORESTA 
OMBRÓFILA DENSA, APA OF GUARAQUEÇABA – PR 
 
Jean Carlo Alves da Silva1, Patrícia Pereira Serafini2, Fernando de Camargo Passos3, Roberto 
Boçon4 e Luiz dos Anjos5 

1Graduação em Ciências Biológicas, Universidade Federal do Paraná. 
silvasurface@yahoo.com.br  
2Analista Ambiental, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis – www.ibama.gov.br  
3Universidade Federal do Paraná, Dpto. De Zoologia. fpassos@ufpr.br  
4Universidade Federal do Paraná e Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação 
Ambiental – rbocob@gmail.com 
5Universidade Estadual de Londrina – www.uel.br  

 
A Floresta Ombrófila Densa é um dos ecossistemas mais ameaçados pela degradação 
ambiental. A compreensão da dinâmica populacional de componentes da fauna e flora deste 
ecossistema prima revelar o potencial de conservação ainda existente nos remanescentes. 
Portanto, existe a necessidade de estudos demográficos e seus padrões de distribuição ao 
longo do tempo. Os membros da família Ramphastidae foram escolhidos como alvos deste 
estudo por serem frugívoros especialistas e ajudarem na manutenção da heterogeneidade 
espacial das espécies vegetais. O objetivo deste estudo foi estimar a abundância e a densidade 
populacional destas espécies através de transectos lineares na Reserva Natural do Rio 
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Cachoeira. Esta é uma área pertencente à Sociedade de Pesquisas em Vida Selvagem (SPVS) e 
nela são encontradas as seguintes espécies: Baillonius bailloni, Ramphastos ariel, R. dicolorus e 
Selenidera maculirostris. Para a coleta de dados foram selecionadas cinco zonas, cada qual com 
três transectos de três kilometros. Cada trilha foi percorrida durante um período de 
aproximadamente duas horas, iniciando-se a amostragem 30 minutos após o sol nascente. 
Foram percorridos 171 km na primavera (2005), 171 km no verão (2005/2006) e 135 km no 
outono (2006), obtendo um esforço de amostragem total de 477 km. A espécie R. ariel 
apresentou a maior freqüência com 0,51 avistamentos por hora (a/h) de caminhada, R. 
dicolorus 0,05 a/h, S. maculirostris 0,16 a/h e B. bailloni foi a única espécie não registrada. A 
espécie com maior densidade foi S. maculirostris (D = 2,07 i/km2), seguida da espécie R. ariel 
(D = 0,91 i/km2). Não foi possível estimar a densidade populacional das espécies R. dicolorus e 
B. bailloni devido a insuficiência de dados. Estudos populacionais são imprescindíveis para a 
conservação destas espécies. No entanto, para compreender os padrões de uso do ambiente é 
necessário maiores análises sobre alimentação e nidificação destas espécies.  
 
Palavras-chave: Ramphastidae, Dinâmica Populacional, Floresta Ombrófila Densa 
Órgãos financiadores: CNPq e SPVS 
 
PAINEL EC22 
 
AVALIAÇÃO RÁPIDA DA AVIFAUNA AQUÁTICA DE UMA LAGOA EM 
GRAVATAÍ, RIO GRANDE DO SUL - BRASIL / FAST EVALUATION OF THE 
AQUATIC AVIFAUNA IN A LAGOON AT GRAVATAÍ, RIO GRANDE DO SUL - 
BRAZIL.  
 
Édison Cardoso Teixeira1 e Eduardo Cardoso Teixeira2  
1Laboratório de Ornitologia UNISINOS, arquedison@zipmail.com.br 
2Laboratório de Bioecologia UFRGS 
 
No mês de março de 2006, foram realizadas saídas para amostrar a avifauna de uma pequena 
Lagoa localizada as margens do Rio Gravataí, no Bairro Morada Gaúcha, em Gravataí, Rio 
Grande do Sul. Foram demarcados dois pontos de observação nas diferentes extremidades da 
Lagoa: um próximo ao vilarejo que se encontra em sua margem Leste e outro na área de mata, 
na margem Norte. No total foram registrados 277 aves, distribuídas em 23 espécies, 
pertencentes a sete ordens, 12 famílias e 21 gêneros. Casmeroduis albus foi a espécie mais 
abundante. Quatro espécies registradas possuem status migratório: Heteronetta atricapilla, 
Micropalama himantopus, Tringa flavipes e Botaurus pinnatus. Ambos pontos amostrais 
apresentaram o mesmo percentual de espécies, bem como o mesmo número de espécies 
exclusivas apesar destas divergirem qualitativamente, apontando como principal fator de 
diferenciação a proximidade de construções antrópicas e o contato direto com a população 
ribeirinha em PA (S = 78,26% do total de registros; Exc. = 21,74%). Os índices de 
diversidade não apontam diferenças significativas nos pontos amostrados. Estes sofreram 
influência direta do percentual semelhante de espécies registradas bem como a abundância 
destas e o número de espécies exclusivas. Além disto, por se tratar de uma área de 
relativamente pequena, mesmo compreendendo porções distintas em termos estruturais, 
torna-se viável a conclusão de uma diferença não significativa nos índices de diversidade. 
 
Palavras-chave: área úmida, aves aquáticas, diversidade 
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PAINEL EC23 
 
DINÂMICA POPULACIONAL DAS AVES DE SUB-BOSQUE DE FLORESTA 
ATLÂNTICA NO PARANÁ / POPULATION DYNAMICS OF ATLANTIC 
UNDERFOREST BIRDS IN PARANÁ. 
 
André Magnani Xavier de Lima1,2  e James Joseph Roper1,3 
1Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação – UFPR. andremxlima@uol.com.br 
2Instituto de Pesquisa e Conservação da Natureza – Idéia Ambiental 
3Departamento de Zoologia – UFPR 
 
Fatores que influenciam na dinâmica populacional das aves da Floresta Atlântica são pouco 
conhecidos. Avaliamos fatores que influenciam a dinâmica populacional das espécies de aves 
de sub-bosque: período e sucesso reprodutivo, tamanho de ninhada e sobrevivência, na 
Reserva Natural Salto Morato, em Guaraqueçaba, Paraná. Entre julho de 2006 e março de 
2007, utilizaram-se métodos de captura e marcação individual e buscas por ninhos e outras 
evidências de reprodução. Um total de 96 ninhos de 38 espécies foi monitorado. O período 
reprodutivo estendeu-se da metade final do mês de julho e teve seu término na metade final 
de fevereiro, apresentando um pico de atividade entre outubro a dezembro. O tamanho 
médio de ninhada está abaixo do esperado para latitudes subtropicais (Nmédia= 2,28). O 
sucesso reprodutivo foi baixo (0,31), sendo a predação a principal causa das falhas (70%). A 
taxa de sobrevivência diária dos ninhos foi 0,93. Obtiveram-se taxas de sobrevivência de 
adultos (0,74) e filhotes (0,50) para Conopophaga melanops. Um máximo de três tentativas de 
nidificação foi constatado para indivíduos marcados de C. melanops e B. culicivorus. Conclui-se 
que o período reprodutivo para espécies da Floresta Atlântica é menor em latitudes maiores, 
principalmente em latitudes subtropicais. O tamanho da ninhada segue padrões tropicais, 
apesar da localização do estudo. O baixo sucesso reprodutivo e a predação como principal 
causa das falhas seguem padrões de outras localidades no mundo e reforçam a importância da 
ecologia e manutenção do ecossistema de modo abrangente. As taxas de sobrevivência são 
dados inéditos para o bioma. Com os valores obtidos, embora outros fatores não 
considerados possam influenciar, a taxa de crescimento das populações tende a ser próxima 
de zero, o que pode se refletir na capacidade de colonização das espécies, incluindo as 
endêmicas e ameaçadas de extinção. 
 
Palavras-chave: sítios de nidificação, C. melanops, florestas secundárias. 
Órgãos financiadores: CAPES e Fundação O Boticário de Proteção à Natureza  
 
PAINEL EC24 
 
AS ESPÉCIES DE PLANTAS UTILIZADAS POR Phaethornis pretrei EM TRÊS TIPOS DE 
AMBIENTES DA CHAPADA DIAMANTINA, BA / THE SPECIES OF PLANTS USED 
BY Phaethornis pretrei IN THREE HABITATS OF THE CHAPADA DIAMANTINA, BA 
 
Caio Graco Machado1,2, Cristiane Estrela Campodonio Nunes1,3, Maria da Conceição Borges 
Gomes1,4, Aline Góes Coelho1,5, Cyrio Silveira Santana1,6, Alan Daniel Cerqueira Moura1,7, 
Jamerson de Jesus Almeida1,8, Tatiana Cirqueira Faustino1,9  e Sérgio dos Santos Bastos1,10 
1Universidade Estadual de Feira de Santana, km 03, BR 116, DCBio, LORMA, Feira de 
Santana, BA - CEP 44031-460. 1,2graco@uefs.br; 1,3cecampodonio@hotmail.com; 
4concebio@hotmail.com;5P PG Botânica/UEFS, alinegcoelho@yahoo.com.br; 1,6PPG 
Botânica/UEFS, cyrio_s@yahoo.com.br;1,7daniellcerq@yahoo.com.br; 
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1,8jamerson_almeida@yahoo.com.br; 1,9PPG Botânica/UEFS, tcfaustino@gmail.com; 1,10PPG 
Botânica/UEFS, ssverissimo@yahoo.com.br. 
 
Beija-flores são importantes vetores de pólen na região Neotropical. Este estudo objetivou 
determinar quais as espécies de plantas exploradas por Phaethornis pretrei em três ambientes da 
Chapada Diamantina. Os dados foram obtidos no município de Mucugê, em campo rupestre, 
cerrado campo sujo e caatinga arbórea. No primeiro, as coletas ocorreram de março de 2002 a 
janeiro de 2003; no demais, de outubro de 2005 a fevereiro de 2007. Nestes períodos, foram 
realizadas expedições bimensais com cinco dias cada, sendo feitas observações focais em 
indivíduos floridos ao longo de todo o dia. Registraram-se todas as visitas,  legítimas ou 
ilegítimas, de P. pretrei às flores. Os dados morfométricos das flores e os seus atributos florais 
foram registrados, classificando-as como ornitófilas ou não-ornitófilas. As espécies de plantas 
foram identificadas e depositadas no HUEFS. Em todas as áreas P. pretrei ocorreu ao longo do 
ano todo. Um total de 34 espécies foram utilizadas: 17 delas na caatinga, 16 no campo 
rupestre e duas no cerrado.  Vinte e três são ornitófilas, sendo que outras três apresentam 
síndrome mista entre a ornitofilia e quiropterofilia (Prepusa montana, Bauhinia longifolia e 
Micranthocereus purpureus). Phaethornis pretrei foi o beija-flor visitante exclusivo de nove espécies 
(na caatinga: Augusta longifolia, Alstroemeria rupestris, Centropogon cornutus, Cordia superba, Mandevilla 
scabra; no campo rupestre: Hippeastrum aulicum, Neuregelia bahiana, Micranthocereus purpureus e 
Siphocampilus imbricatus). Todas as flores foram visitadas legitimamente, demonstrando ser P. 
pretrei ser relevante como vetor de pólen para estas plantas. As visitas ocorreram entre 
intervalos longos. Do total, quinze espécies têm flores tubulosas e longas. Estes dados 
corroboram a estratégia de forrageamento “trap line” e o uso de flores mais especializadas, 
como esperado para as espécies de Phaethornitinae. 
 
Palavras-chave: Phaethornitinae, recursos florais, Cadeia do Espinhaço 
Apoio: C.G.M.: processo 474217/2004-3 - Edital Universal CNPq, 19/2004; T.C.F.: CNPq 
processo n°131685/2003; A.G.C. e C.S.S.: CAPES / Demanda Social); J.J.A.: PIBIC/UEFS; 
A.D.C.M.: PROBIC/UEFS; Prefeitura Municipal de Mucugê; UEFS. 
 
PAINEL EC25 
 
POLINIZAÇÃO DE Alstroemeria rupestris (ALSTROEMERIACEAE) POR Phaethornis pretrei 
NA SERRA DO BASTIÃO, CHAPADA DIAMANTINA, BA / POLLINATION OF 
Alstroemeria rupestris (ALSTROEMERIACEAE) BY Phaethornis pretrei IN SERRA DO 
BASTIÃO, CHAPADA DIAMANTINA, BA 
 

Caio Graco Machado1,2, Aline Goes Coelho1,3; Maria da Conceição Borges Gomes1,4, Cristiane 
Estrêla Campodonio Nunes1,5; Alan Daniel Cerqueira Moura1,6 e Cyrio Silveira Santana1,7 
1Universidade Estadual de Feira de Santana, km 03, BR 116, DCBio, LORMA, Feira de 
Santana, BA - CEP 44031-460. 1,2graco@uefs.br. 1,3PPG Botânica/UEFS, 
alinegcoelho@yahoo.com.br. 1,4concebio@hotmail.com. 1,5cecampodonio@hotmail.com. 
1,6daniellcerq@yahoo.com.br. 1,7PPG Botânica/UEFS, cyrio_s@yahoo.com.br. 
 
Alstroemeria rupestris é uma planta herbácea, endêmica da Cadeia do Espinhaço, que floresce 
em junho. Suas flores, ornitófilas, são tubulares, alaranjadas com estrias vermelhas, têm antese 
diurna e produzem néctar com concentração de 30%. Objetivando determinar quais são seus 
visitantes florais na Serra do Bastião, Mucugê, na Chapada Diamantina, BA. Fizemos, em 
junho de 2006, observações focais de três indivíduos (cada um com seis flores), em área a 
976m de altitude. O relevo é acidentado e a vegetação local é de caatinga arbórea. 
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Monitoramos cada indivíduo durante 12 horas, da aurora ao crepúsculo, totalizando 36 horas 
de observação do tipo indivíduo-focal. Registramos 63 visitas às flores de A. rupestris, feitas 
unicamente por Phaethornis pretrei. As visitas ocorreram ao longo de todo o dia, com maior 
freqüência pela tarde. Phaethornis pretrei adejou diante das flores e as visitou de forma legítima, 
tocando suas partes férteis com o bico e fronte; apresentou comportamento de forrageio 
típico de sua subfamília (Phaethornitinae), ou seja, do tipo “rota de captura”, não defendendo 
território. A ocorrência de A. rupestris não agregada, com baixa densidade populacional e sua 
flor de tubo longo é característica de plantas que utilizam fetornitíneos como vetores de 
pólen, o que corrobora a idéia de que esta espécie de beija-flor seja seu polinizador efetivo.  
 
Palavras-chave: Phaethornitinae, polinização, Cadeia do Espinhaço  
Apoio: C.G.M.: processo 474217/2004-3 - Edital Universal CNPq, 19/2004; A.G.C. e C.S.S.: 
CAPES/Demanda Social); A.D.C.M.: PROBIC/UEFS; Prefeitura Municipal de Mucugê; 
UEFS. 
 
PAINEL EC26 
 
OS BEIJA-FLORES E SEUS RECURSOS FLORAIS EM UMA ÁREA DE CAATINGA 
NA CHAPADA DIAMANTINA, BA / HUMMINGBIRDS AND THEIR FLORAL 
RESOURCES IN CAATINGA AT CHAPADA DIAMANTINA, BA  
 

Caio Graco Machado1,2, Cristiane Estrela Campodonio Nunes1,3, Maria da Conceição Borges 
Gomes1,4, Aline Góes Coelho1,5, Cyrio Silveira Santana1,6, Alan Daniel Cerqueira Moura1,7 e 
Jamerson de Jesus Almeida1,8 
1Universidade Estadual de Feira de Santana, km 03, BR 116, DCBio, LORMA, Feira de 
Santana, BA - CEP 44031-460. 1,2graco@uefs.br. 1,3cecampodonio@hotmail.com. 
1,4concebio@hotmail.com. 1,5PPG Botânica/UEFS, alinegcoelho@yahoo.com.br. 1,6PPG 
Botânica/UEFS, cyrio_s@yahoo.com.br. 1,7daniellcerq@yahoo.com.br. 
1,8jamerson_almeida@yahoo.com.br. 
 
Beija-flores são os polinizadores vertebrados mais importantes nas comunidades vegetais no 
Neotrópico. Apesar da Chapada Diamantina ser área de prioridade máxima para a 
conservação, pouco se sabe sobre seus beija-flores e das plantas que utilizam. Este estudo 
investigou a comunidade de beija-flores e de plantas que exploram em uma área de caatinga 
arbórea da Chapada Diamantina. Foram realizadas nove expedições bimensais, de cinco dias 
cada, entre outubro de 2005 a fevereiro de 2007, para a Serra do Bastião, Mucugê, BA. Foram 
feitas observações do tipo indivíduo-focal, da aurora ao crepúsculo, em plantas floridas que 
eram visitadas por beija-flores. Todas as visitas foram registradas, assim como os atributos 
florais das plantas. Os beija-flores eram identificados em campo; partes férteis das plantas 
foram herborizadas e depositadas no HUEFS, para serem identificadas. Sete espécies de 
troquilídeos foram registradas: Anopetia gounellei, Phaethornis pretrei, Chrysolampis mosquitus, 
Chlorostilbon lucidus, Amazilia lactea, Colibri serrirostris e Eupetomena macroura. Todas, à exceção da 
última, podem ser consideradas residentes. Foram registradas 29 espécies de plantas (16 
famílias) sendo visitadas por estas aves. Bignoniaceae e Fabaceae foram as famílias mais 
representadas (cinco e quatro espécies, respectivamente). Quatorze espécies foram 
classificadas como ornitófilas e uma de síndrome mista entre ornitofilia e quiropterofilia 
(Bauhinia longifolia). Todas as visitas observadas foram legítimas. Apesar marcada sazonalidade, 
com pronunciada estação seca, a caatinga da Serra do Bastião mostrou-se semelhante às áreas 
florestais úmidas da Mata Atlântica, pela riqueza similar de espécies de plantas utilizadas por 
beija-flores, pela floração seqüencial e contínua desta comunidade (o que garante a 
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permanência da maioria das espécies de troquilídeos na área ao longo do ano) e pelo grande 
número de espécies não-ornitófilas utilizadas por estas aves. 
 
Palavras-chave: polinização, Cadeia do Espinhaço, Trochilidae  
Apoio: C.G.M.: processo 474217/2004-3 - Edital Universal CNPq, 19/2004; A.G.C. e C.S.S.: 
CAPES/Demanda Social); A.D.C.M.: PROBIC/UEFS; J.J.A.: PIBIC/UEFS; Prefeitura 
Municipal de Mucugê; UEFS. 
 
PAINEL EC27 
 
OS BEIJA-FLORES E SEUS RECURSOS FLORAIS NOS “GERAIS DE MUCUGÊ” NA 
CHAPADA DIAMANTINA, BA / HUMMINGBIRDS AND THEIR FLORAL 
RESOURCES IN “GERAIS DE MUCUGÊ” AT CHAPADA DIAMANTINA, BA  
 

Caio Graco Machado1,2, Jamerson de Jesus Almeida1,3, Maria da Conceição Borges Gomes1,4, 
Aline Góes Coelho1,5, Cyrio Silveira Santana1,6, Alan Daniel Cerqueira Moura1,7 e Cristiane 
Estrela Campodonio Nunes1,8 
 
1Universidade Estadual de Feira de Santana, km 03, BR 116, DCBio, LORMA, Feira de 
Santana, BA - CEP 44031-460. 1,2graco@uefs.br. 1,3jamerson_almeida@yahoo.com.br. 
1,4concebio@hotmail.com. 1,5PPG Botânica/UEFS, alinegcoelho@yahoo.com.br. 1,6PPG 
Botânica/UEFS, cyrio_s@yahoo.com.br. 1,7daniellcerq@yahoo.com.br. 
1,8cecampodonio@hotmail.com. 
 
A Chapada Diamantina é considerada um “hot spot” de biodiversidade, mas é escasso o 
conhecimento sobre a comunidade de troquilídeos e de seus recursos, não havendo registros 
em suas áreas de cerrado. Este estudo investigou a comunidade destas aves e de plantas que 
exploram em uma área de cerrado da Chapada Diamantina. Foram realizadas nove expedições 
bimensais, de cinco dias cada, entre outubro de 2005 a fevereiro de 2007, para uma área de 
cerrado tipo “campo sujo”, conhecido como “gerais de Mucugê”, Mucugê, BA. Foram feitas 
observações do tipo indivíduo-focal, da aurora ao crepúsculo, em plantas floridas que eram 
visitadas por beija-flores. Todas as visitas foram registradas, assim como os atributos florais 
das plantas. Os beija-flores eram identificados em campo; partes férteis das plantas foram 
herborizadas e depositadas no HUEFS, para serem identificadas. Oito espécies de troquilídeos 
foram registradas: Anopetia gounellei, Chrysolampis mosquitus, Calliphlox amethistyna, Colibri 
serrirostris, Eupetomena macroura, Phaethornis pretrei, Chlorostilbon lucidus e Heliactin bilophus. Apenas 
as três últimas podem ser consideradas residentes. Foram registradas 11 espécies de plantas 
(oito famílias) sendo visitadas por estas aves. Fabaceae foi a família mais representada (três 
espécies). Sete espécies foram classificadas como ornitófilas e as demais, entomófilas. Todas 
as visitas observadas foram legítimas. Heliactin bilophus visitou 63% de todas as espécies, sendo 
único visitante de três delas, o que denota sua importância como vetor de pólen para essas 
plantas. O cerrado "campo sujo" apresenta baixa biodiversidade, o que reflete no número de 
espécies de plantas utilizadas por beija-flores, cuja riqueza é menor do que a que tem sido 
reportada em outros ambientes, como campo rupestre, mata atlântica, cerrado “senso stricto” e 
caatinga.  Entretanto, a riqueza de troquilídeos registrada é semelhante à citada nestes outros 
ambientes. 
 
Palavras-chave: Trochilidae, Cadeia do Espinhaço, cerrado  
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Apoio: C.G.M.: processo 474217/2004-3 - Edital Universal CNPq, 19/2004; J.J.A.: 
PIBIC/UEFS; A.G.C. e C.S.S.: CAPES/Demanda Social; A.D.C.M.: PROBIC/UEFS; 
Prefeitura Municipal de Mucugê; UEFS. 
 
PAINEL EC28 
 
FRUGIVORIA POR AVES EM Cecropia pachystachya (MORACEAE) NO PARQUE 
MUNICIPAL DO SABIÁ, UBERLÂNDIA-MG / FRUGIVORY BY BIRDS IN Cecropia 
pachystachya (MORACEAE) IN THE PARQUE MUNICIPAL DO SABIÁ, UBERLÂNDIA-
MG. 
 
Eduardo França Alteff e Celine de Melo 

Instituto de Biologia , Universidade Federal de Uberlândia,  38400-902, Uberlândia, MG. 
dudubio@hotmail.com; celine@inbio.ufu.br 
 
Os estudos de frugivoria e dispersão de sementes são importantes para realização de planos de 
manejo e recuperação de ambientes degradados. Cecropia pachystachya é considerada uma planta 
pioneira, de crescimento rápido, rápida dispersão e que normalmente instala-se no ambiente 
após a abertura de uma clareira. O objetivo do trabalho foi determinar a comunidade de aves 
que se alimentam dos frutos de Cecropia pachystachya. O estudo foi realizado no Parque  
Municipal do Sabiá (Uberlândia – MG) entre os meses de Outubro de 2006 e Março de 2007. 
Foram realizadas 43 horas de observação focal, entre 5h30min e 18h, em sete indivíduos com 
frutos maduros localizados em diferentes ambientes do parque. De um total de 222 visitas, 
foram registradas  24 espécies de aves se alimentando dos frutos dessa planta, distribuídas em 
três ordens e nove famílias. A maioria das espécies de aves potencialmente dispersoras 
apresentam hábitos generalistas (58%), seguidas pelas insetívoras (16%) e frugívoras (12%). 
Os principais  potenciais dispersores foram Pitangus sulphuratus (Tyrannidae), Turdus leucomelas 
(Turdidae) e Thraupis sayaca (Thraupidae), que apresentaram altas taxas de visitas e 
permaneceram por pouco tempo sobre a planta, em geral menos de 3 minutos, o que parece 
favorecer a eficiência de dispersão. Em 12 % dos registros as aves abandonaram a planta 
carregando fragmentos do fruto. Foram registrados somente 14 encontros agonísticos que 
não foram significativos para reduzir a dispersão de sementes pelas aves. Os resultados 
mostram que um sistema de dispersão generalista como o de Cecropia pachystachya em que 
pequenos diásporos produzidos em abundância e disponíveis para uma ampla variedade de 
aves, pode ser um dos fatores que permitem à espécie ocupar ambientes diversificados. A alta 
freqüência de visitas indica que os frutos de Cecropia pachystachya são um importante recurso 
alimentar para a avifauna. 
 
Palavras-chave:  Frugivoria, dispersão e parques. 
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PAINEL EC29 
 
ARTRÓPODES CONSUMIDOS POR Athene cunicularia (AVES: STRIGIDAE) NO 
INTERIOR NORDESTINO / ARTHROPODS CONSUMED BY Athene cunicularia (AVES: 
STRIGIDAE) IN NORTHEAST BRAZIL 
 
Paulo de Barros Passos Filho1, Rachel Maria de Lyra Neves2, Wallace Rodrigues Telino Júnior2 
e Severino Mendes de Azevedo Júnior3 
1Bolsista PIBIC do curso de Bach. em C. Biológicas da UFRPE. 
paulobarros.biologicas@gmail.com 
2Prof. Adjunto da UFRPE/UAG. 
3Prof. Adjunto da UFRPE, Recife 
 
A família Strigidae é composta por espécies predadoras com visão e audição extremamente 
especializadas. Sua dieta é composta por insetos, pequenos roedores, marsupiais, morcegos, 
lagartos, aves e rãs. Essas aves engolem as presas inteiras e seu suco gástrico é eficaz na 
remoção das carnes, deixando inalterados os ossos de vertebrados e partes quitinosas de 
artrópodes, os quais são expelidos em forma de pelotas. Athene cunicularia, conhecida 
popularmente como coruja-buraqueira, é considerada de pequeno porte, possuindo em torno 
de 23 cm de comprimento. No Nordeste até o momento, não se tem registros de trabalhos 
com análises de pelotas dessas corujas, com base nisso este trabalho objetivou analisar a 
freqüência e abundância de artrópodes consumidos por A. cunicularia, em áreas de caatinga do 
Nordeste do Brasil. As amostras foram coletadas em quatro áreas de caatinga da região 
Nordeste, duas no estado de Pernambuco, uma em Alagoas e uma na Bahia. As pelotas foram 
coletadas nos arredores dos ninhos, fazendo-se uma varredura em um raio de 25m. Em 
laboratório, as amostras foram triadas, separando-se os fragmentos de artrópodes e de outros 
animais consumidos por essas aves. Os artrópodes foram identificados ao menor nível 
taxonômico possível (família) e para a análise dos dados foi utilizada a freqüência de 
ocorrência e abundância. Foram registradas duas classes de artrópodes: Insecta constituindo 
91,13% dos itens analisados e Arachnida (8,87%). Para a Classe Insecta foram elencadas cinco 
ordens uma subordem e treze famílias, sendo Coleoptera a mais abundante e diversa com 
cinco famílias, a esta, seguiu-se a ordem Orthoptera com quatro. Na Classe Arachnida foi 
registrada a ordem Scorpiones com duas famílias. Todas as ordens e famílias registradas 
tiveram mais de 50% de freqüência, excetuando três famílias: Buprestidae, Sphecidae e 
Coreidae e a ordem Hemiptera. 
 
Palavra-chave: Alimentação, caatinga, coruja. 
 
PAINEL EC30 
 
ESTUDO DO POTENCIAL DE Passer domesticus COMO BIOINDICADOR AMBIENTAL 
/ STUDY OF Passer domesticus POTENTIAL AS ENVIRONMENTAL BIOINDICADOR 
 
Valéria Barbosa de Souza, Suélen Amâncio e Celine Melo  
Instituto de Biologia,Universidade Federal de Uberlândia. valeriabarbosa@netsite.com.br 
 
Os pardais (Passer domesticus) foram introduzidos no Brasil no século XIX, expandindo sua 
distribuição e aumentando suas populações, principalmente, nas cidades, onde fazem seus 
ninhos e se alimentam. O objetivo do estudo consistiu em diagnosticar o potencial desta ave 
urbana como bioindicador de qualidade ambiental. Foi realizado na cidade de Uberlândia 
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(MG), censo populacional para comparar a abundância das populações desta espécie entre as 
regiões: central, intermediária e periférica. As observações ocorreram em quatro pontos em 
cinco bairros entre junho/2006 a janeiro/2007. Registrou-se o local, horário e número de 
indivíduos. Em cada ponto foram feitas seções de 15 minutos nos  intervalos de: 7:00-9:00, 
12:00-14:00 e 16:00-18:00. Foram amostradas as estação seca e chuvosa, totalizando 120 horas 
(24 horas por bairro). Foi feito  censo populacional por pontos, com raio de 10m e distância 
mínima de 100 m entre cada ponto. As maiores populações foram encontradas nos bairros 
periféricos (N=601) e intermediários (N=402). Não houve correlação significativa quanto ao 
tamanho populacional em relação aos horários amostrados (rs= -0,2079; p=0,4572; N=15). 
Não houve diferença significativa no tamanho populacional nos bairros entre as estações seca 
e chuvosa (χ² = 6,274; p=0,1796). As populações de P. domesticus entre as estações seca e 
chuvosa tiveram um coeficiente de variação na seca de 0,4678, e na chuva, 0,4764. O fluxo de 
pessoas (Rs= -0,0214; p= 0, 9396; N=15) e de veículos (Rs= -0,3393; p=0,2160;N=15) não 
influenciou na presença de P. domesticus. Esta espécie vive em qualquer lugar onde há recursos 
atrativos como: alimentos, condições de nidificação, possibilidades de cuidado com a prole, 
sendo mais abundantes, principalmente, nos bairros intermediários. Passer domesticus não deve 
ser usado na bioindicação em ambientes urbanos, pois há diferentes recursos que o atrai em 
pontos com qualidades distintas. 
 
Palavras-chave: Passer domesticus, bioindicador, censo. 
 
PAINEL EC31 
 
FRUGIVORIA POR AVES EM UMA ÁRVORE DE Ficus sp. (MORACEAE) NO 
CAMPUS UMUARAMA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, 
UBERLÂNDIA (MG) / BIRD FRUGIVORY IN A TREE OF Ficus sp. (MORACEAE) IN 
THE CAMPUS UMUARAMA OF THE  UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
UBERLÂNDIA, UBERLÂNDIA (MG) 
 
Diego Silva Freitas Oliveira1,2, Alexandre Gabriel Franchin1,3 e Oswaldo Marçal Júnior1 
1Universidade Federal de Uberlândia, Instituto de Biologia, Laboratório de Ornitologia e 
Bioacústica. marcaljr@ufu.br  
2Graduação em Ciências Biológicas, UFU, diegobio10@yahoo.com.br  
3Doutorado em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais, UFU, 
ursulino@rocketmail.com , bolsista Capes. 
 
As espécies de plantas do gênero Ficus são importantes fontes de alimentos para as aves, 
especialmente na ausência de outros recursos. Os objetivos deste trabalho foram determinar 
as espécies que se alimentam dos frutos de uma árvore de Ficus sp. no Campus Umuarama da 
Universidade Federal de Uberlândia (MG) e avaliar a importância dessa espécie vegetal como 
recurso para a avifauna na cidade. As observações foram realizadas no mês de outubro de 
2006 no período das 6:00 às 18:00 horas, perfazendo um total de 42,5 horas. Foram utilizados 
um binóculo (10 x 50) e fichas de campo. A cada visita de uma ave à planta se registrava: a 
espécie, o horário e a duração da visita, número de frutos consumidos e o comportamento 
alimentar. Foram registrados 220 eventos de alimentação por 16 espécies de aves. A espécie 
mais freqüente foi Euphonia chlorotica com 68 eventos de alimentação (31%). A espécie que 
consumiu maior número de frutos foi Brotogeris chiriri (321 frutos, 38%). B. chiriri também foi a 
espécie com a maior média de frutos consumidos por visita ( X =10,7±7,89). O 
comportamento alimentar mais freqüente foi o de macerar os frutos (65,5%). Griseotyrannus 
aurantioatrocristatus foi a espécie que mais consumiu frutos por minuto ( X =32,22 ±39,28). Os 
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horários de maior pico de atividade (número de visitas) foram das 7:00 às 10:00 horas (entre 
29 e 34 visitas). Pitangus sulphuratus pode ser considerada a espécie com maior potencial de 
dispersão de Ficus sp. no Campus Umuarama, pois foi a espécie que mais frutos engoliu (73), 
sendo que não macerou nenhum fruto consumido, além de ser a espécie engolidora com 
maior número de visitas (29) e permanecer menos tempo em média na planta ( X =1,43±2,52). 
Não houve registros de interações agonísticas, provavelmente devido à abundância de frutos 
oferecidos pelo indivíduo de Ficus sp. durante o estudo. Os resultados indicam que a árvore 
observada é um importante recurso para as aves no campus. 
 
Palavras-chave: aves, frugivoria, ecologia urbana.  
 
PAINEL EC32 
 
EFEITO DE DOIS TIPOS DE BORDA NA COMPOSIÇÃO DE ESPÉCIES DE AVES 
DO PARQUE ESTADUAL MATA DOS GODOY, LONDRINA, PR / EFFECT OF 
DIFFERENT EDGES ON BIRDS SPECIES COMPOSITION IN PARQUE ESTADUAL 
MATA DOS GODOY, LONDRINA, PR. 
 
Vitor Miranda Prado, Fernando Augusto Palomino e Luiz dos Anjos 
Programa de Pós-graduação em Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Londrina, 
Departamento de Biologia Animal e Vegetal, Caixa Postal 6001, Londrina, PR, Brasil. 
vitormprado@yahoo.com.br; taquauel@yahoo.com.br 
 
Mudanças tanto físicas quanto biológicas ocorrem ao longo de bordas de floresta. Tais 
alterações podem reduzir a quantidade de floresta primária disponível para a fauna do local, 
ameaçando a biodiversidade e levando a perda de espécies. No presente trabalho analisou-se o 
efeito de dois diferentes tipos de habitat matriz sobre a composição de aves na borda do 
Parque Estadual Mata dos Godoy (floresta estacional semidecídua), localizado em Londrina-
PR. Durante quatro dias, foram amostrados quatro pontos situados em bordas da floresta 
através do método de pontos de escuta. Dois pontos localizaram-se em uma borda margeada 
por um reflorestamento com espécies arbóreas, e outros dois localizaram-se em borda 
margeada por uma plantação de soja. Os pontos foram amostrados duas vezes por dia, 
durante 30 min., a partir do nascer do sol, assim que as primeiras vozes podiam ser ouvidas. 
Foram registradas 20 espécies na floresta e 18 espécies no reflorestamento (13 espécies em 
comum), enquanto que na outra borda foram registradas 24 espécies na floresta e 14 espécies 
na plantação de soja (8  espécies em comum). O teste G não indica diferença significativa 
entre o número de espécies de aves que habitam a floresta e o hábitat matriz. No entanto, o 
Coeficiente de Similaridade de Sorenson indica uma maior similaridade entre as composições 
de espécies de aves da floresta e do reflorestamento (SQ = 0,684), do que o encontrado entre 
as da floresta e da plantação de soja (SQ = 0,421). Diversos autores argumentam que muitas 
espécies de aves sensíveis à fragmentação preferem colonizar um ambiente que apresente 
estrutura similar à floresta primaria. O ambiente florestal pode favorecer o deslocamento e 
ocupação das aves da floresta nativa, quando comparadas a áreas de campo. Dessa forma, a 
borda composta pelo reflorestamento com espécies arbóreas se mostrou mais importante para 
a avifauna do Parque do que plantação de soja. 
 
Palavras-chave: aves, efeito de borda, fragmentação florestal. 
Órgão financiador: CAPES. 
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PAINEL EC33 
 
DISTRIBUIÇÃO DA COMUNIDADE DE AVES ENTRE FLORESTA OMBRÓFILA 
MISTA E ÁREAS DE REFLORESTAMENTO DE Araucaria angustifolia E Pinus sp./ BIRD 
ASSEMBLAGES DISTRIBUTION IN ARAUCARIA FOREST AND PLANTATION OF 
Araucaria angustifolia AND Pinus sp. 
 
Graziele Hernandes Volpato1, Vitor Miranda Prado2 e Luiz dos Anjos1, 2. 
1Programa de Pós-Graduação em Zoologia. Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR. 
gravolpato@yahoo.com.br. 
2Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas. Universidade Estadual de Londrina, 
Londrina, PR. 
 
A substituição de florestas naturais por áreas de reflorestamento é uma das principais ameaças 
para sua diversidade biológica. A distribuição da comunidade de aves foi analisada em áreas de 
floresta Ombrófila mista (FLO), reflorestamento de Araucaria angustifolia (REA) e Pinus sp. 
(REP), pelo método de amostragem por ponto de escuta em sete áreas na Floresta Nacional 
de Irati, PR: 3 na FLO, 2 no REA e 2 no REP. Em cada área seis pontos (distantes 200m) 
foram amostrados, durante quatro visitas amostrais na primavera. O tempo de amostragem 
em cada ponto foi de 15 min. Informações bibliográficas e observações em campo foram 
utilizadas para agrupar às espécies em (1) borda e área aberta, (2) borda e interior de floresta e 
(3) interior de floresta. Para avaliar diferenças entre riqueza e abundância das espécies entre as 
áreas foi utilizado Kruskal-Wallis, seguido pelo teste Tukey (p<0,05). Foram registradas 92 
espécies na FLO; 81 no REA e 75 no REP. A abundância de aves na FLO foi maior que no 
REP. Para as espécies de borda, a abundância do REP foi maior do REA e FLO. A riqueza 
do REP também foi maior do que na FLO. Quanto às espécies de interior de floresta, a 
riqueza e a abundancia na FLO e REA foram maiores do que no REP. A FLO também 
apresentou maior abundância do que REA. As espécies de borda e interior de floresta não 
apresentaram diferença entre áreas. DCA (Detrended Correspondence Analysis) das espécies 
nas áreas apresentou um primeiro eixo com 25% da variância, e o segundo eixo com 13%. A 
análise dos escores dos eixos indicou diferença entre as áreas no eixo 1. O teste de Tukey 
mostrou que o primeiro eixo separou o REP das outras áreas. As espécies com maiores 
escores no eixo 1 e, consequentemente, mais associadas a REP são espécies características de 
bordas e áreas aberta. A quantificação do valor de conservação, que integra a abundância de 
cada espécie nas áreas com seu status de conservação mundial e local, indicou que a área com 
maior valor é a FLO. 
 
Palavras-chave: Aves, floresta Ombrófila mista, reflorestamento. 
Órgão financiador: Bolsa CAPES. 
 
PAINEL EC34 
 
RESULTADOS PRELIMINARES DE UM ESTUDO DE ECOLOGIA DA GRALHA-
PICAÇA (Cyanocorax chrysops) NUM REMANESCENTE FLORESTAL DO NORTE DO 
PARANÁ, BRASIL / PRELIMINARY RESULTS OF AN ECOLOGICAL STUDY ON 
THE PLUSH-CRESTED JAY (Cyanocorax chrysops) IN A FOREST REMNANT IN 
NORTHERN PARANÁ, BRAZIL. 
 
Bruno Brunetta1 e Luiz dos Anjos 
Universidade estadual de Londrina. brbrunetta@yahoo.com.br 
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Grupos de gralha-picaça (Cyanocorax chrysops) vêm sendo acompanhados desde agosto de 2006 
no Parque Estadual Mata dos Godoy (656ha), localizado há vinte quilômetros da área urbana 
do município de Londrina, Paraná, Brasil. A vegetação do parque é de floresta estacional 
semidecidual. O objetivo do trabalho é realizar o levantamento populacional de Cyanocorax 
chrysops no parque. Foram delimitadas sete transecções: Duas no interior da floresta (casa uma 
com dois quilômetros de extensão) e outras cinco percorrendo as bordas do parque. Destas 
cinco, uma (de cerca de três quilômetros) percorre o curso de um ribeirão, uma (dois 
quilômetros) a rodovia de acesso, uma a trilha de visitação do parque (um quilômetro) e 
outras duas (dois quilômetros cada) cobrindo a face oposta da floresta, fazendo divisa com 
uma plantação de milho. As transecções foram percorridas por uma pessoa, e a cada cem 
metros era realizado o playback de 30 segundos com vocalização territorial da ave. Após o 
playback, esperava-se um minuto e a operação era repetida antes de prosseguir o percurso. Ao 
longo do período, foram realizados vinte e cinco dias de amostragem, totalizando oitenta e 
sete horas. Vinte e seis indivíduos, de quatro diferentes bandos foram registrados e a 
localização dos registros de cada bando foi reproduzida num mapa para representar a 
distribuição da população de gralhas na área do parque. Todos os quatro bandos de Cyanocorax 
chrysops foram registrados em ambiente de borda. Embora outros pesquisadores estivessem 
presentes em ambas as transecções florestais, em todos os dias de amostragens, nenhuma 
gralha foi registrada no interior de floresta, o que fornece indícios da relação desta ave com o 
ambiente de borda de floresta. 
 
Palavras-chave: Gralha-picaça; Fragmento; Remanescente. 
 
PAINEL EC35 
 
DIETA DE Tyto alba NO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DE CALDAS NOVAS, 
GOIAS, BRASIL / DIET OF Tyto alba  IN PARQUE ESTADUAL DA SERRA DE 
CALDAS NOVAS, GOIAS, BRAZIL 
 
Welerson Santos Castro1,2, Flaviana Dell’Isola Oliveira de Melo Alves1,2, Alexandre Gabriel 
Franchin1, 3, Oswaldo Marçal Júnior1 

1Universidade Federal de Uberlândia, Instituto de Biologia, Laboratório de Ornitologia e 
Bioacústica, Email: marcaljr@ufu.br, 
 2Graduação em Ciências Biológicas - UFU, welerson_santos@yahoo.com.br, 
flavianadell@yahoo.com.br 3 Doutorado em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais, 
UFU, Bolsista Capes, agfranchin@hotmail.com 
 
A dieta de Tyto alba (Scopoli, 1769) consiste de pequenos vertebrados, como  roedores, 
morcegos, marsupiais, aves, répteis e anuros e de invertebrados, como insetos. O presente 
estudo tem como objetivo determinar a dieta de Tyto alba no Parque Estadual da Serra de 
Caldas Novas (PESCAN). Os regurgitos foram coletados no Parque Estadual da Serra de 
Caldas Novas, Caldas Novas (GO) em três abrigos no dia 22/10/2006. O Parque possui uma 
área de 12.315 ha, representada principalmente por cerrado sentido restrito. Foram coletados 
72 regurgitos de três indivíduos (no mínimo) de Tyto alba. Foram medidas a biomassa total, 
comprimento, largura e altura dos regurgitos. Após esse processo os regurgitos foram imersas 
em solução de NaOH [10%] por aproximadamente duas horas, para a dissolução de pêlos e 
penas. O conteúdo restante foi coado e lavado e seguido para triagem e separação dos itens 
alimentares. A biomassa total dos regurgitos foi de 278,9g. Foram individualizadas 234 presas, 
sendo 188 presas vertebrados e 46 invertebrados. Dentre os vertebrados, 66% foram roedores 
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(n=124 presas), 26% marsupiais (n=49), 6,4% répteis (n=12) e 1,6% aves (n=3). Dentre os 
invertebrados 48% foram ortópteros (22 presas), 35% coleópteros (n=16), 15% blatóides 
(n=7) e 2% auquenorrincos (n=1). O número médio de presas vertebrados por regurgito foi 
de 5,40±3,06 (n= 72 regurgitos), principalmente roedores (1,72±1,61; n=72). Essa diversidade 
de itens alimentares sugere que Tyto alba é um predador generalista. A dieta de Tyto alba no 
Parque Estadual da Serra de Caldas Novas é composta por vertebrados (principalmente 
roedores) e invertebrados (principalmente ortópteros e coleópteros). 
 
Palavras-chave: regurgitos, roedores, presas 
 
PAINEL EC36 
 
DIETA FRUGÍVORA DE Ramphastos vitellinus E Selenidera maculirostris NA FLORESTA 
ESTADUAL DO PALMITO, PARANÁ / FRUGIVORY DIET OF Ramphastos vitellinus 
AND Selenidera maculirostris IN THE PALMITO STATE FOREST, PARANÁ. 
 
Eduardo Carrano ¹ e Marina Marins² 
¹Laboratório de Ecologia e Ed. Ambiental - Prof. Curso de Biologia PUCPR. 
e.carrano@pucpr.br 
²Pós-graduação em Conservação da Natureza - PUCPR. marina-marins@hotmail.com 
 
A Floresta Estadual do Palmito/FEP localiza-se no município de Paranaguá, litoral do Estado 
do Paraná. Possui área de 530 ha, recoberta por Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas, 
formações pioneiras com influência marinha (restinga), flúvio-marinha (manguezal) e áreas 
antropizadas. O estudo foi realizado entre abril de 2003 e dezembro de 2004, totalizando 18 
amostragens mensais com dois dias de duração, perfazendo aproximadamente 360 horas de 
esforço amostral. O método utilizado foi focal, através de registros visuais do consumo de 
frutos pelas espécies. Os resultados obtidos para Ramphastos vitellinus (tucano-de-bico-preto) 
apontaram para o consumo de 11 espécies vegetais, entre elas: Tapirira guianensis, Syagrus 
romanzoffiana, Callophylum brasilense, Ficus organensis, F. luschnatiana e Matayba guianensis; enquanto 
Selenidera maculirostris (araçari-poca) consumiu oito espécies entre elas: Cordia sellowiana, Clusia 
criuva e Symplocos uniflora. Contudo, ambas as espécies consumiram Didymopanax morototoni, 
Euterpe edulis, Alchornea triplinervia, Ocotea pulchella e Manilkara subsericea, as quais também foram 
as mais visitadas e consumidas durante o estudo. Aparentemente, o corte indiscriminado de 
aproximadamente 1.000 exemplares de Euterpe edulis (palmiteiro) na área, teve maior relevância 
para S. maculirostris, o qual apresentou uma diminuição em sua freqüência de ocorrência e 
abundância, ao contrário de R. vitellinus que demonstrou regularidade ao longo de todo o 
estudo.  
 
Palavras-chave: Euterpe edulis, Ramphastidae, Frugivoria. 
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PAINEL EC37 
 
DIETA DE Nycticorax nycticorax NO RIO GRANDE DO SUL / DIET OF Nycticorax 
nycticorax AT RIO GRANDE DO SUL. 
 
César Rodrigo dos Santos, Maria Virginia Petry; Vanda Simone da Silva Fonseca e Alessandra 
Iob 
¹Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS. Laboratório de Ornitologia e Animais 
Marinhos. cesars@unisinos.br; vpetry@unisinos.br; vanda.fonseca@terra.com.br; 
alessandra_iob@yahoo.com.br  
 
Os Ardeidae são aves aquáticas, utilizam áreas alagadas para reprodução e alimentação. Entre 
elas está o savacu, Nycticorax nycticorax, ou garça-noturna. A dieta desta ave é constituída 
principalmente de peixes e anfíbios. A reprodução ocorre de setembro a fevereiro no Rio 
Grande do Sul, quando esta espécie forma ninhais mistos com outras espécies de garças, 
maçaricos e biguás. O objetivo deste trabalho é avaliar a dieta alimentar do savacu no período 
reprodutivo em centros urbanos no Rio Grande do Sul. Foram coletados regurgitos de N. 
nyctycorax em ninhais mistos na região metropolitana de Porto Alegre e realizadas observações 
diretas da alimentação desta espécie em ninhais mistos na região do Vale do Caí. Verificou-se 
nos regurgitos a presença de três espécies de peixes: voga (Cyphocharax voga) com cinco 
indivíduos, traíra Hoplias malabaricus com 2 indivíduos e lambari (Hyphessobrycon luetkenii) com 
dois indivíduos e uma espécie de anfíbio cecília, Chthonerpeton indistinctum. Destaca-se também a 
presença de material sintético (atilhos de dinheiro). Em observações diretas, realizadas em 
áreas de reprodução, foi registrado N. nycticorax se alimentando de ovos e filhotes recém 
nascidos de: maçarico-preto (Plegadis chihi), maçarico-de-cara-pelada (Phimosus infuscatus) e 
garça-vaqueira (Bubulcus ibis). Os peixes registrados são de ocorrência comum nas áreas 
alagadas próximas aos ninhais, porém a espécie de anfíbio (Chthonerpeton indistinctum) não 
consta nos registro científico para a alimentação do savacu, e também existem poucas 
informações referentes a distribuição e abundância desta espécie para a região. O fato de 
Nycticorax nycticorax predar a noite faz com que observações diretas sobre a sua dieta sejam 
pouco conhecidas. Desta forma, verifica-se que, mesmo nos centros urbanos, algumas aves se 
adaptam e obtém alimento, garantindo a sua proliferação em detrimento daquelas mais 
sensíveis a ação antrópica. 
 
Palavras-chave: Peixes, anfíbios, aves. 
 
PAINEL EC38 
 
O USO DE POLEIROS ARTIFICIAIS POR AVES EM ÁREAS DEGRADADAS DA 
FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL / THE USE OF ARTIFICIAL PERCHES 
BY BIRDS IN DEGRADED AREAS OF SEMIDECIDUOUS SEASONAL FOREST  
 
Leonardo Giraldi Damaceno Gustman1, Arthur Ângelo Bispo2 e Sandra Bos Mikich3 
1Aluno do curso de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Paraná, 
leo_giraldi@hotmail.com;  
2Pesquisador associado da Mülleriana – Sociedade Fritz Müller de Ciências Naturais, PPG Bio 
Animal – Unesp/SJ Rio Preto, arthurbis@yahoo.com;  
3Pesquisadora da Embrapa Florestas, sbmikich@cnpf.embrapa.br 
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A dispersão de sementes por aves pode ser incrementada em áreas degradadas com o uso de 
poleiros artificiais. Partindo dessa hipótese, o presente estudo tem por objetivo estudar o uso 
de poleiros artificiais por aves em dois tipos de sistemas de uso do solo, pastagem e 
agricultura e também nas subformações aluvial e submontana da Floresta Estacional 
Semidecidual. O experimento, instalado no município de Fênix – PR, é formado por oito 
parcelas de 400 m² com nove poleiros cada, quatro em áreas de agricultura e quatro em 
pastagem, sendo duas em cada subformação florestal. De janeiro a dezembro de 2006 foram 
conduzidas observações mensais de duas horas (1 h manhã e 1 h tarde) por parcela. Foram 
registrados 215 pousos de 18 espécies, sendo: Crotophaga ani (48 pousos), Tyrannus melancholicus 
(39), Columbina talpacoti (36), Volatinia jacarina (23), Sporophila caerulescens (18), Pitangus sulphuratus 
(15), Zenaida auriculata (12), Zonotrichia capensis (5), Arundinicola leucocephala (4), Mimus saturninus 
(3), Ammodramus humeralis (3), T. savana (2), Turdus amaurochalinus (2), Furnarius rufus (1), Satrapa 
icterophrys (1), Myiodinastes maculatus (1), Troglodytes musculus (1), Coryphospingus cucullatus (1), além 
de 19 registros não identificados. Quanto ao número total de pousos, as parcelas aluviais 
somaram 174 dos 234 pousos, enquanto que as parcelas submontanas somente 60; já as áreas 
de agricultura receberam 182 visitas e as parcelas de pasto apenas 52. Contudo, ao analisar 
separadamente as parcelas foram encontradas diferenças significativas no número de pousos 
(p<0.05). De fato, a análise de agrupamento reuniu as parcelas independentemente do uso do 
solo e da subformação, sugerindo que tais variáveis não são as principais determinantes no 
número total de pousos por parcela. Já a mesma análise, quando realizada em relação ao 
número de pousos por espécie, agrupa as parcelas localizadas na mesma subformação, 
indicando uma provável preferência de uso do hábitat pelas espécies. 
 
Palavras-chave: Dispersão, Poleiros Artificiais, Restauração. 
Órgão financiador: EMBRAPA - Macroprograma 2 (Projeto “Desenvolvimento de técnicas 
naturais e de baixo custo para a recuperação da cobertura florestal de pequenas propriedades 
rurais”) 
 
PAINEL EC39 
 
DADOS PRELIMINARES DA DIETA DO TIÊ-SANGUE Ramphocelus bresilius 
(THRAUPIDAE) NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL CHICO MENDES, RIO DE 
JANEIRO / PRELIMINARY DATA ON THE DIET OF Ramphocelus bresilius 
(THRAUPIDAE) IN PARQUE NATURAL MUNICIPAL CHICO MENDES, RIO DE 
JANEIRO 
 
Julia Draghi e Vania Soares Alves 

1Departamento de Zoologia, Instituto de Biologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
21944-970, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. juliadraghi@hotmail.com, vsalves@biologia.ufrj.br 
 
O Parque Natural Municipal Chico Mendes está situado no bairro Recreio dos Bandeirantes, 
no Município do Rio de Janeiro, e possui 43,6 ha de área, sendo 12 ha ocupados pela 
Lagoinha das Tachas. A vegetação predominante é a de restinga seca e brejosa. O objetivo 
deste estudo foi conhecer a dieta do tiê-sangue (Ramphocelus bresilius) a partir da análise de 39 
amostras de regurgitações induzidas e/ou eventuais fezes, coletadas entre agosto de 2004 e 
novembro de 2005. As aves foram capturadas com redes de neblina sendo administrado, em 
cada indivíduo, uma solução de tártaro emético na dosagem de 0,8 cc/100 g de massa. 
Realizou-se a identificação e a contagem dos itens de origem animal e vegetal presentes nas 
amostras com o auxílio de um microscópio estereoscópico. Paralelamente, coletaram-se 
plantas em frutificação, para obtenção de frutos no qual foram abertos, suas sementes limpas 
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e secas a fim de auxiliar na comparação com as sementes encontradas nas amostras. Trinta e 
sete espécies botânicas, dentre as exsicatas coletadas, já foram identificadas. Em 35,8% das 
amostras havia apenas itens vegetais, em 7,69 % apenas itens animais e em 56,41 % itens 
vegetais e animais. Os itens vegetais encontrados foram sementes e polpas, sendo apenas as 
sementes utilizadas para identificação. O tamanho destas variaram de 0,1cm a 1,0 cm. Os itens 
animais encontram-se, em sua grande maioria, bastante fragmentados cuja identificação ainda 
não está concluída. 
 
Palavras-chave: Alimentação, Ramphocelus bresilius, Parque urbano. 
 
PAINEL EC40 
 
VISITAS ALIMENTARES DE AVES NO GERIVÁ Syagrus romanzofiana EM UMA 
FLORESTA DECIDUAL EM SANTA MARIA-RS / BIRDS FEEDING ON THE PALM 
Syagrus romanzofiana  IN THE DECIDUAL FOREST IN SOUTH BRAZIL 
 
Cleiton Adriano Signor 
Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação da Biodiversidade- UFMT 
cleitonsignor@yahoo.com.br 
 
Estudos envolvendo frugivoria e dispersão de sementes têm sido amplamente realizados no 
Brasil, sendo que as palmeiras tem sido apontadas por alguns autores como recursos chave 
para muitos frugívoros de florestas tropicais. O gerivá Syagrus romanzoffiana é uma das 
palmeiras mais comuns em florestas semidecíduas do Brasil. Objetivou-se identificar as aves 
consumidoras de frutos e potenciais dispersoras de sementes desta palmeira. O presente 
estudo foi realizado em uma floresta decidual secundária de Santa Maria – RS. Foi utilizado o 
método de observação focal (30 min/planta), realizados em 29 saídas de campo de julho de 
2005 à janeiro de 2006. Seis árvores em estado de frutificação eram observadas pelo período 
da manhã e três no período da tarde, totalizando 3720 minutos de observação num total de 26 
árvores, com distância mínima de 50 m entre si. Foi registrada a espécie visitante, a duração da 
visita e no número de visitas alimentares (Va) de cada espécie. Foram observadas 95 visitas 
alimentares e registradas 10 espécies de aves, sendo que destas três espécies consumiram o 
fruto (Euphonia chalybea, Pyrrhura frontalis e Penelope obscura), uma provavelmente consumiu o 
fruto (Cacicus chrysopterus), quatro consumiram insetos na infrutescência (Euphonia pectoralis, 
Chlorophonia cyanea, Parula pityiaumi e Basileuterus culicivorus) e duas espécies lambiam a ráquila da 
infrutescência (Stephanoxis lalandi e Leucochloris albicollis). E. chalybea foi a espécie que mais 
visitou a palmeira (Va=35; T=236,25 min), seguida de S.lalandi (Va=28; T=36,33 min) e 
P.pityiaumi (Va=17; T=39,7 min). O gerivá mostrou-se importante como recurso alimentar 
para estas três espécies, porém o método de observação não foi adequado para P.frontalis e 
P.obscura, pois as mesmas se mostraram muito ariscas. P.frontalis (e possivelmente P.obscura) 
foi a única espécie identificada como dispersora de sementes, pois foi observada carregando o 
fruto em vôo e largando-o intacto. 
 
Palavras-chave: Frugivoria, dispersão de sementes, floresta semidecíduas, consumidores de 
frutos.  
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PAINEL EC41 
 
TERRITÓRIO DE Saltator atricollis (CARDINALIDAE) NO CERRADO DO DISTRITO 
FEDERAL / TERRITORY OF Saltator atricollis (CARDINALIDAE), IN THE CERRADO 
OF CENTRAL BRAZIL. 
 
Sandro Barata Berg¹ e Miguel Ângelo Marini2 
1Graduação em Ciências Biológicas, Universidade de Brasília, DF. baratabio@uol.com.br 
2Departamento de Zoologia, Universidade de Brasília, Brasília, DF. marini@unb.br 
 
Dados referentes à área de vida e território são importantes subsídios para a utilização da 
aplicação de modelos matemáticos para o cálculo do tamanho mínimo viável das populações 
existentes. O bico-de-pimenta Saltator atricollis, espécie endêmica do Cerrado, apresenta 
comportamento social e uma aparente defesa de território através de vocalizações, porém 
nada se sabe sobre este tema. Este trabalho buscou constatar o comportamento territorialista 
desta espécie e demarcar o território utilizado por diferentes bandos durante a estação 
reprodutiva de 2006, em áreas abertas de cerrado na Estação Ecológica de Águas Emendadas 
- DF (ESECAE). O território foi considerado como toda a área defendida através de 
vocalizações durante a estação reprodutiva. Para isso, indivíduos de diferentes bandos/casal 
foram capturados com o auxílio de redes de neblina. Estes receberam uma combinação única 
de três anilhas coloridas que permitiram o posterior acompanhamento. Foram demarcados 
territórios de quatro bandos, sendo que o tamanho médio apresentado foi de 18,9 ha (±2,6). 
Três destes territórios eram vizinhos e estavam presentes exclusivamente em áreas de campo 
cerrado. Os limites destes mostraram-se bem delimitados, com pequenas sobreposições. 
Como a área era uma antiga fazenda, várias alterações antrópicas estavam presentes nos 
territórios. O quarto território estava na borda da reserva, em área altamente alterada, porém 
englobando pequenos fragmentos de cerrado. Apesar de outros bandos terem sido 
encontrados em ambientes mais preservados, foi nítida uma maior concentração de S. atricollis 
em ambientes alterados, facilitando assim o estudo nestas áreas. O comportamento 
territorialista desta espécie pôde ser constatado através da resposta imediata ao uso de play 
back e pelas constantes disputas vocais entre os bandos vizinhos nos limites dos territórios, 
porém, sem que qualquer agressão física viesse a se concretizar. 
 
Palavras-chave: Saltator atricollis, reprodução e território. 
Fontes financiadoras: Bolsa CNPq para SBB e para MÂM 
 
PAINEL EC42 
 
DIETA DE ALGUMAS AVES AMAZONICAS / DIET OF SOME AMAZONIAN 
PASSERIFORMES. 
 
Kurazo Mateus Okada Aguiar1 e Luiz Antônio Coltro Júnior2 
1Graduação em Ciências Biológicas, Universidade Federal do Amapá, 689000-000, Amapá, 
AP, Brazil. 
2Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá – IEPA Centro de 
Pesquisas Zoobotânicas e Geológicas – Divisão de Zoologia, 68912-250, Amapá, AP, Brazil. 
luiz.coltro@iepa.ap.gov.br 
 
Dados bibliográficos sobre a dieta alimentar das aves, principalmente de espécies Neotropicais 
são escassos. O presente trabalho teve como objetivo analisar os itens alimentares 
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encontrados no trato digestivo das espécies de chocas (famílias Thamnophilidae, Grallariidae e 
Formicariidae). Os exemplares estão depositados na coleção Fauna do Amapá – IEPA. Foram 
obtidos através de três expedições a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do rio 
Iratapurú, sendo a primeira no rio Jari (0°16’35”N 53°06’24”W); a segunda no igarapé Baliza 
(0°19’05”N, 52°25’55”W); e a terceira no rio Cupixi (0°34’45”N, 52°19’08”W). Foram 
analisados os tratos digestivos de 162 indivíduos pertencentes a 26 espécies. A dieta alimentar 
que predominou foi insetívora, sendo a Ordem Coleoptera presente em 43% do total 
analisado. Registrou-se a presença de formigas no sistema digestivo de 45% das espécies 
analisadas oriundas da segunda expedição e em 11,5% dos indivíduos analisados oriundos da 
terceira expedição. As espécies com a maior diversidade de itens alimentares, foram aquelas 
que forrageiam formando bandos mistos e/ou que forrageiam em extrato médio com 
vegetação densa. Analisados os dados obtidos nos três pontos distintos a proporção entre o 
número de itens alimentares por número de aves não diferiu significativamente de um ponto 
ao outro. Foi encontrado pela primeira vez em um indivíduo de Formicarius colma e também de  
Hylophylax poecilinotus, fragmentos de pequenos vertebrados (fêmur, tíbia, fíbula). Os resultados 
indicam que mais estudos são necessários pois ainda há muito a se descobrir sobre a dieta de 
aves amazônicas. 
 
Palavras-chave: dieta, aves, amazônia. 
 
PAINEL EC43 
 
RAZÃO SEXUAL DE Larus dominicanus NA COSTA BRASILEIRA / SEX RATIO OF 
Larus dominicanus IN BRAZILIAN COAST 
 
Fernanda de Almeida Santos 1, André Rueda1, Joaquim Branco Olinto 2, Fausto Pires Campos 
3João Stenghel Morgante1 e Gisele Pires de Mendonça Dantas1 
1Laboratório de Biologia Evolutiva e Conservação de Vertebrados, IB/USP  
2Universidade do vale do Itajaí-SC; 3- Instituto Florestal, SMA-SP. fmeida@yahoo.com.br  
 
Larus dominicanus (Gaivotão) é uma espécie generalista, sem dimorfismo sexual que ocorre em 
todo o Hemisfério sul. O hábito generalista desta espécie e o aproveitamento de fontes 
antrópicas conferem vantagem adaptativa, acarretando no crescimento populacional, que tem 
sido prejudicial às comunidades costeiras de aves marinhas. A razão sexual é um parâmetro 
populacional importante, pois influencia o tamanho efetivo da população e a composição 
genética da geração seguinte. A proporção sexual, na fase de zigoto, é esperada ser 1:1, mas 
pode ocorrer um desvio dessa razão devido às condições ambientais e aos fatores 
comportamentais. Como conseqüência do desvio sexual observa-se o aumento da endogamia 
e a perda de variabilidade genética. Dessa forma, este trabalho visa verificar a razão sexual de 
L. dominicanus na costa brasileira através de técnicas moleculares. Para isto foram coletadas 
amostras de sangue em nove ilhas, abrangendo a distribuição dessa espécie no Brasil. O 
sangue dos exemplares foi extraído com fenol/clorofórmio, as reações de PCR foram 
realizadas com os primers P2 e P8 e os produtos foram analisados em gel de agarose a 3%, 
corado com brometo de etídeo. Os desvios da proporção esperada foram testados através do 
teste χ², com um grau de liberdade e α=0,05. Foram encontrados valores de χ² no intervalo 
entre 0,04 e 3,00 (p=0,84 e p=0,08, respectivamente). Desta forma, nenhuma das populações 
apresentou desvio significativo da proporção esperada de 1:1. Os maiores desvios podem ter 
ocorrido devido ao pequeno tamanho amostral, como nas populações de Laje da Conceição, 
SP (N=6 χ²=2,67 p=0,10), Laje de Santos, SP (N=2 χ²= 2,00 p=0,16) e Itacolomis, SC (N=3 
χ²= 3,00 p=0,08). A baixa variabilidade de L. dominicanus obtida no país, provavelmente não 
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está relacionada com desvios da razão sexual. Essa ausência de desvios significativos facilita a 
criação de planos de manejo para o controle populacional da espécie. 
 
Palavras chaves: Gaivotão, razão sexual, costa brasileira  
 
PAINEL EC44 
 
O USO DA ARAUCÁRIA (Araucaria angustifolia) PARA A NIDIFICAÇÃO DE AVES / 
THE ARAUCARIA USE (Araucaria angustifolia) FOR NIDIFICATION OF BIRDS. 
 
Daiane Diniz Sobotka1, Ivana de Freitas Barbola2 e Marcos Ricardo Bornschein3 
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280.mbr@bbs2.sul.com.br 
 
A araucária, ou pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia), distribui-se de Minas Gerais ao Rio 
Grande do Sul, no Brasil, e em pequena porção do nordeste da Argentina (Misiones). Quando 
jovem, apresenta amplo esgalhamento, o que lhe confere uma forma cônica. Com o 
amadurecimento, permanecem somente os galhos apicais, o que lhe confere uma forma 
umbeliforme. A espécie é árvore símbolo que tem grande importância econômica pelo 
aproveitamento da madeira e semente (pinhão). Também é importante para as aves: o pinhão 
é recurso alimentar de algumas espécies e a árvore é usada como dormitório e local para 
nidificação. Muitas aves procriam na araucária, e a maneira de como a utilizam é alvo do 
presente estudo. Realizaram-se observações em campo no Paraná, no período de outubro de 
2006 a fevereiro de 2007, e compilação de dados bibliográficos e de terceiros. Compilaram-se 
a ocorrência de 44 espécies reproduzindo na araucária, as quais pertencem a 16 famílias. Os 
ninhos podem ser construídos, na araucária, da seguinte forma: 1) apoiados sobre um único 
galho (e.g. Furnarius rufus); 2) apoiados sobre mais de um galho (e.g. Guira guira e Cyanocorax 
caeruleus); 3) apoiados sobre a copa (e.g. Ardea cocoi); 4) apoiados entre os ramos (grimpas) 
(Serpophaga subcristata); 5) fixado em vários pontos de grimpas (e.g. Anumbius annumbi e Pitangus 
sulphuratus); e 6) fixado em poucos pontos de uma ou duas grimpas (e.g. Cacicus haemorrous). 
Uma mesma espécie pode construir ninhos de mais de uma forma. A araucária, mesmo 
quando plantada em locais fora de sua distribuição geográfica, também é bastante usada para a 
nidificação de aves.  
 
Palavras chaves: Araucaria angustifolia, nidificação, aves. 
 
PAINEL EC45 
 
COMPARAÇÃO ENTRE AS AVIFAUNAS DE ÁREAS DE PAMPA (GRASSLAND) 
SOB INFLUÊNCIA DE MINERAÇÃO NO SUL DO BRASIL / COMPARISON 
AMONG THE AVIFAUNA IN AREAS OF PAMPA (GRASSLAND) UNDER MINING 
INFLUENCE IN SOUTH BRAZIL.  
 
Rafael Becker 1, Roger Borges da Silva2, Tomás Fleck, Iberê Machado1 e Rosa Lia Barbieri2.  
1Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Unisinos. rgbecker@terra.com.br 
2Embrapa - Clima Temperado. 
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Após a revolução industrial, atividades de mineração foram intensificadas frente à crescente 
demanda por energia, sendo responsáveis por severas alterações em paisagens, alterando 
processos ecossistêmicos, equilíbrio das comunidades biológicas e dinâmicas populacionais. 
Neste estudo nós comparamos a composição, riqueza e abundância da avifauna associada às 
áreas pós-mineradas e áreas sem histórico da mineração. O estudo foi realizado no sudoeste 
do Rio Grande do Sul, em áreas da Companhia Riograndense de Mineração. Este estudo foi 
realizado em quatro campanhas sazonais com duração de sete dias cada. Selecionamos dois 
tratamentos: Recuperadas, áreas utilizadas para a extração do carvão e submetidas a um 
processo de recuperação com o plantio de gramíneas e Nativas, áreas de campos nativos sem 
histórico de mineração. Escolhemos três repetições para cada tratamento. Amostramos as 
aves através de registro focal e auditivo com o método de pontos fixos. Para comparar as 
médias de riquezas e abundâncias das espécies nos diferentes tratamentos utilizamos teste t 
pareado. Para testar as diferenças de composição nas comunidades de aves utilizamos o teste 
não-paramétrico que testa a hipótese de haver diferença entre grupos ‘Multi-Response 
Permutation Procedures’ (MRPP). Encontramos diferenças significativas entre as médias da 
riqueza dos tratamentos (t = 2,03; gl = 32; P < 0,01). Essa diferença é mais pronunciada 
quanto a abundância (IPA) das espécies analisadas (t = 2,04; gl = 32; P < 0,01). Porém, 
quando analisamos a composição das espécies, não encontramos diferenças significativas 
(MRPP, Delta observado = 89,20; Delta esperado = 92,99; t = -1,00; P = 0, 15). Nosso 
estudo revela que existe diferença entre alguns parâmetros ecológicos, porém quando 
analisamos a composição de espécies, verificamos que elas não diferem estatisticamente. As 
espécies da área de estudo além de possuir um caráter bem generalista, toleram habitats com 
forte pressão humana. 
  
Palavras-chave: Áreas impactadas por mineração, comunidades de aves. 
Órgão Financiador: Fapeg. 
 
PAINEL EC46 
 
INTERAÇÕES ENTRE AVES FRUGÍVORAS E PLANTAS EM ÁREAS FLORESTAIS 
E ANTRÓPICAS / INTERACTIONS BETWEEN FRUGIVORY BIRDS AND PLANTS 
IN FORESTED AND HUMAN-DISTURBED AREAS. 
 
Ricardo Pamplona Campos¹ e Carlos Eduardo Zimmermann² 
¹ricardopamplonacampos@yahoo.com.br 
²cezimmer@furb.br 
 
O conhecimento dos efeitos bióticos e abióticos que compõem a dinâmica ecológica nos 
fragmentos florestais é essencial para a criação de diretrizes voltadas à conservação dos 
ambientes naturais. O objetivo deste estudo foi trabalhar questões de interação entre aves 
frugívoras e plantas, estabelecendo de forma quantitativa um índice de importância de Murray 
para cada ave e planta. O estudo foi feito em fragmentos florestais e em áreas antrópica no 
Município de Laurentino (27°13’S, 49°43’W), Vale do Itajaí. As coletas foram realizadas 
quinzenalmente entre os meses de abril e outubro de 2006. As observações de eventos de 
alimentação foram realizadas ao longo de transectos pelos ambientes da área de estudos. Cada 
interação constituiu-se da observação de uma espécie de ave se alimentando dos frutos de 
uma espécie de planta. Foram vistas 25 espécies de aves consumindo os frutos de 18 espécies 
de plantas. As seis espécies de aves com maior índice de importância, foram responsáveis por 
57% das interações. Já para as plantas, as cinco espécies com maior índice de importância 
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foram responsáveis por 50,6% das interações. Nota-se uma representação predominante de 
espécies generalistas, típicas de borda de floresta e de ambientes alterados ou ainda, em menor 
número, espécies mais dependentes de ambientes florestais, porém, típicas de florestas 
tropicais secundárias. Em relação às espécies vegetais, destaca-se a grande concentração de 
espécies características de sucessões vegetacionais iniciais. Estudos como esse, podem 
determinar e diferenciar as espécies alvo para manejo de fragmentos florestais, das espécies 
alvo para restauração de áreas totalmente depauperadas. 
 
Palavras-chave: Aves; Frugivoria; Floresta Atlântica. 
 
PAINEL EC47 
 
DADOS BIOLÓGICOS DA MARIA-FITA, Coryphospingus pileatus (AVES: 
EMBERIZIDAE), NA CAATINGA DE PERNAMBUCO/ BIOLOGICAL DATA FROM 
PILEATED-FINCH, Coryphospingus pileatus (BIRDS: EMBERIZIDAE), IN THE 
CAATINGA OF PERNAMBUCO. 
 
Eduardo Ribeiro Alves de Oliveira1, Wallace Rodrigues Telino Júnior2, Rachel Maria de Lyra 
Neves2, Severino Mendes de Azevedo Junior1 e Paulo José Duarte-Neto3 
1UFRPE/Zoologia. eraout@hotmail.com e smaj@ufpe.br. 
2UFRPE/UAG.telinojr@ufrpe.br e rmlneves@ufrpe.br. 
3Prof. Adjunto da Unidade Acadêmica de Garanhuns, UFRPE. 
 
A maria-fita, Coryphospingus pileatus, é uma ave pequena, com cerca de 13,3 cm de 
comprimento, habita a mata seca baixa e rala, restinga, caatinga arbórea e arbustiva com 
hábito geralmente granívoro. O presente trabalho foi desenvolvido nas áreas de reserva legal 
de Caraíbas, no município de Orocó e Icó-Mandantes em Petrolândia. Foram realizadas 
capturas das aves nas áreas estudadas no período de janeiro e julho de 2006, com o objetivo 
de verificar padrões biométricos e bionômicos. Para a coleta utilizaram-se redes de neblina 
dispostas em linhas de três a quatro durante cinco dias consecutivos, das 5 às 10 horas da 
manhã, além de paquímetros, decímetros, dinamômetros para a aferição dos dados 
biométricos. Estes dados foram comparados entre machos, fêmeas, sub-adultos, jovens. Para 
a bionomia foram analisadas as ocorrências dos estágios de placa de choco, muda das penas e 
a sobreposição destes eventos entre as áreas. Foram capturadas 127 aves no total das duas 
áreas. Icó-Mandantes apresentou mais que o dobro de indivíduos capturados e uma maior 
diferença morfométrica.  Dentro de Caraíbas o (n) amostral de machos foi duas vezes maior 
que o de fêmeas.  Constatou-se para Icó-Mandantes uma maior porcentagem de aves no 
período de muda (41,6%). Ambas as áreas apresentaram maior freqüência de muda no mês de 
julho. Com relação à placa de choco, Caraíbas obteve o maior percentual (22,2%), tendo sua 
plenitude em dezembro. A sobreposição de placa e muda foi registrada em maior número 
para Caraíbas (11,1%). Estudo sobre a biologia da espécie, em outras áreas da caatinga 
nordestina, deve ser incrementado para uma melhor compreensão de sua biologia nos 
diferentes estados cuja ocorrência seja assinalada. 
 
Palavras-chave: Bionomia, Biometria, Coryphospingus pileatus. 
Órgãos financiadores: CNPq/PIBIC1 
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PAINEL EC48 

 

BIONOMIA E BIOMETRIA DE Columbina picui (AVES: COLUMBIDAE), NA 
CAATINGA, NORDESTE DO BRASIL / BIOLOGICAL ASPECTS OF Columbina picui 
(AVES: COLUMBIDAE) IN THE DRY FOREST, NORTHEASTERN BRAZIL 
 
Viviane Mendonça de Souza¹, Rachel Maria Lyra Neves², Wallace Rodrigues Telino Júnior², 
Severino Mendes de Azevedo Júnior³ e Paulo José Duarte Neto2 

1Aluna de Bacharelado em C. Biológicas da UFRPE. vivi_msouza@hotmail.com 
2 Prof. Adjunto da Unidade Acadêmica de Garanhuns, UFRPE. 
3Prof. Adjunto da UFRPE/Recife (Sede) 
 
As rolinhas, pertencentes à família Columbidae, são aves comumente observadas na caatinga. 
Trabalhos sobre biologia de espécies de aves desta família são pouco comuns, a espécie mais 
estudada é Zenaida auriculata.  Considerando as poucas informações sobre Columbina picui, 
principalmente sobre sua biologia, este trabalho teve por objetivo trazer informações sobre a 
bionomia e biometria dessa espécie. O estudo foi realizado nos estados da Paraíba, Sergipe, 
Alagoas, Bahia e Pernambuco no período de maio de 2004 a agosto de 2006. Foram realizadas 
observações nos primeiros horários da manhã e no final da tarde durante seis dias 
consecutivos e capturas com redes-de-neblina, dispostas em linhas de três a quatro, sendo 
abertas durante o período da manhã, das 5 às 10 horas, com duração média de cinco dias 
consecutivos. Foi constatado que o período de reprodução ocorre entre os meses de agosto e 
fevereiro. O peso das aves analisadas não variou significativamente quanto à 
presença/ausência de mudas e do período reprodutivo, este último verificado pela 
presença/ausência de placa de choco. Cerca de 4% das aves (N = 161), apresentaram 
sobreposição entre a reprodução e a muda de penas. A fase de muda de penas em Columbina 
picui ocorreu durante todos os meses de coleta, sendo mais acentuada no mês de novembro, 
coincidindo com o final da fase reprodutiva. Os dados morfométricos foram testados quanto 
às diferentes populações de C. picui das áreas estudadas e não apresentaram diferenças 
significativas em suas medidas 
 
Palavras-chave: muda, reprodução, biometria. 
Órgãos financiadores: CNPq/PIBIC1 
 
PAINEL EC49 
 
LIMITAÇÃO DE TAMANHO DA NINHADA DE AVES TROPICAIS: UM 
EXPERIMENTO COM Elaenia chiriquensis / CLUTCH SIZE LIMITATION IN 
TROPICAL BIRDS: AN EXPERIMENTAL TEST WITH Elaenia chiriquensis 
 
Nadinni Oliveira de Matos Sousa¹ e Miguel Ângelo Marini² 
¹Pós-graduação em Biologia Animal, Universidade de Brasília, Brasília, DF. 
nadinnisousa@hotmail.com  
²Departamento de Zoologia, Universidade de Brasília, Brasília, DF. marini@unb.br  
 
A habilidade dos pais em responder às demandas alimentares da prole pode ser um fator 
limitante para o tamanho de ninhada e pode ser testada por meio de manipulação de ninhadas. 
O desenvolvimento dos filhotes pode ser usado como parâmetro para testar tal habilidade, 
pois a dificuldade dos pais em fornecer alimento pode aumentar com o número de ninhegos. 
Este estudo tem como objetivo avaliar o efeito do tamanho da ninhada no crescimento dos 
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filhotes por meio de manipulação ovos de ninhadas de Elaenia chiriquensis. O estudo foi 
realizado na estação reprodutiva de 2006, na Estação Ecológica de Águas Emendadas, DF. 
Foram manipulados 21 ninhos, em que um ovo era translocado entre ninhadas de mesma 
idade, criando 10 ninhadas aumentadas (três ovos) e 11 reduzidas (um ovo). Filhotes das 
ninhadas manipuladas e das ninhadas não manipuladas (controle = dois ovos) que atingiram 
as faixas de idade I (1-3 dias), II (6-8) e III (11-13) foram pesados e tiveram a asa e o tarso 
medidos. Foram utilizados nas análises os valores médios de peso, asa e tarso dos filhotes de 
cada ninhada. As diferenças do peso e das medidas de tarso e asa de filhotes de ninhadas 
aumentadas foram em geral menores que os valores dos filhotes de ninhadas reduzidas e 
controle nas três faixas de idade. Para os filhotes da faixa de idade III, a média do peso dos 
filhotes das ninhadas aumentadas (82,9% do peso dos filhotes controle) foi menor que as 
médias dos filhotes das ninhadas reduzidas (95,5%) e controle (=100%). O mesmo padrão se 
repetiu para as médias de asa e tarso dos filhotes das ninhadas aumentadas (75,7% e 89,4%, 
respectivamente) que foram menores que as médias dos filhotes das ninhadas reduzidas (97,0 
e 99,7%, respectivamente) e controle. O crescimento da prole de E. chiriquensis foi 
negativamente afetado pelo aumento do tamanho de ninhada. Os dados revelam que o 
tamanho ideal da prole desta espécie tropical está, pelo menos em parte, limitado pela 
capacidade de alimentação dos filhotes pelos pais. 
 
Palavras-chave: Cerrado, manipulação de ninhadas, crescimento de filhotes. 
Órgãos financiadores: bolsa Capes para NOMS e bolsa CNPq para MÂM. 
 
PAINEL EC50 
 
DIETA DO SOCÓ-CARANGUEJEIRO Nyctanassa violacea NO LIMITE AUSTRAL DA 
SUA DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA / DIET OF THE YELOW CROWNED NIGHT 
HERON Nyctanassa violacea IN THE SOUTHERN LIMIT OF ITS GEOGRAPHIC 
RANGE 
 
Dimas Gianuca 
Departamento de Oceanografia, Fundação Universidade Federal de Rio Grande-FURG. 
dmsgianuca@hotmail.com 
 
Nyctanassa violacea é uma espécie endêmica das Américas. Ocorre principalmente em áreas 
úmidas costeiras, porém nos EUA estende-se para o interior do continente. Na América do 
Sul é uma espécie associada aos manguezais, onde se alimenta principalmente de caranguejos. 
Seu limite sul de distribuição é o Peru na costa do Pacífico e o Rio Grande do Sul na costa 
Atlântica, precisamente o estuário da Lagoa dos Patos, onde a espécie se reproduz desde 2002. 
Coletou-se material regurgitado em ninhos e abaixo destes na Ilha da Pólvora em 01/2005 e 
no pátio do Museu Oceanográfico “Prof. Eliezer de C Rios” em 01/2007, distando 
aproximadamente 500 metros da ilha. A maior parte do material regurgitado não estava na 
forma de pelotas definidas, portanto analisou-se todo o material de cada uma das coletas 
como uma amostra única. Identificaram-se os caranguejos consumidos através das quelas, 
com auxílio de especialistas do Laboratório de Crustáceos Decápodes da FURG, e estimou-se 
o número de caranguejos (n) em cada amostra dividindo o total de quelas por 2. 100% da 
dieta foi composta por caranguejos. Chasmagnathus granulathus representou 86,4% (n=70) dos 
itens consumidos em 2005 e 83,9% (n=202,5) em 2007. Callinectes sapidus foi responsável por 
10,5% (n=8,5) e 2,1% (n=5) da dieta para os anos de 2005 e 2007 respectivamente, e 
Metasesarma rubripes representou 2,5% (n=2) da dieta em 2005 e 13,7% (n=33) em 2007. 
Também foram encontrados Ritropanopeus harrisii (0,5% [n=0,5]) em 2005 e Panopeus autrobesus 
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(0,4% [n=1]) em 2007. Estes resultados reforçam a idéia de N. violácea como um especialista 
em predar caranguejos. Indiscutivelmente a abundância de C. granulatus no estuário da Lagoa 
dos Patos é um fator determinante para a ocorrência e reprodução da espécie na região. 
Possivelmente, a baixa disponibilidade caranguejos durante o outono-inverno seja um dos 
fatores que contribuem para a migração que N. violácea realiza para outras regiões durante este 
período. 
 
Palavras-chave: dieta, Nyctanassa violácea, Chasmagnathus granulathus 
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INFORMAÇÕES TURÍSTICAS 
 
 

Informações: 
Agência de Turismo Oficial do evento: DCTRAVEL  
Fone: (51) 3339-9272 
e-mail: dctravel@dctravel.com.br 
Localização: 2º pavimento do Prédio 41 da PUCRS 

 
 

ALGUMAS SUGESTÕES PARA CONHECER PORTO ALEGRE 
 

 
1.  Casa de Cultura Mario Quintana – happy hour nos cafés, com direito a uma das mais 
lindas paisagens da cidade, o pôr-do-sol. Na cúpula do antigo hotel, podem ser avistadas as 
ilhas do Guaíba e o Cais do Porto. Há espaços dedicados às artes, entre eles o Museu de 
Música, cinemas, bibliotecas e exposições. Rua dos Andradas 736, Centro.  

2. Brique da Redenção – tradicional ponto de passeio e manifestações culturais. O 
artesanato é diverso, a feira de antigüidades, a culinária, a música e o teatro de rua 
completam esta feira popular. É o momento ideal para conhecer o Parque Farroupilha, 
considerado o coração da cidade. Av. José Bonifácio, Bom Fim – aos domingos, das 9h às 
18h. 

3. Usina do Gasômetro e Museu do Trabalho – o terraço apresenta uma vista 
fenomenal do pôr-do-sol no Guaíba. O local ainda tem livrarias, cafés, sala de cinema e 
espaços culturais, além de ser ponto de encontro para bate-papo e chimarrão de terça a 
domingo. Av. Pres. João Goulart, 551, Centro. Telefone: (51) 3212 5979. 

4. Mercado Público Central – um espaço democrático, onde os porto-alegrenses se 
encontram para fazer compras de artigos religiosos e regionais, especiarias, carnes e peixes. 
Também fazem parte da tradição do Mercado Público os sorvetes caseiros, de receitas 
intocadas ao longo de meio século de existência da Banca 40; um chope bem servido do 
bar Naval e as especialidades da culinária do restaurante Gambrinus, com mais de 130 anos 
de história. Largo Glênio Peres, s/n, Centro.  

5. Jardim Botânico – local de fácil acesso, agradável para caminhadas e contemplação da 
flora nativa, apresenta mais de 100 espédies nativas. Oferece visita orientada, ficando 
aberto de terça a domingo, das 9h às 12h e das 13h30min ás 17h. Seu Museu de Ciências 
Naturais abre de terça a domingo, das 9h às 12h e das 13h30min ás 17h. Rua Dr. Salvador 
França, 1427. telefone (51) 3336 1511. 

6. Av. Goethe, Av. Padre Chagas, Rua Fernando Gomes – localizadas próximo ao Parque 
Moinhos de Vento, oferecem várias opções de bares para aqueles que desejam conhecer a 
noite de Porto Alegre. Na “Calçada da Fama” (Fernando Gomes), os restaurantes com 
cardápio variado e os muitos bares atraem muita gente bonita e famosa. 

7. Parque Moinhos de Vento (Parcão) – localizado no coração do elegante bairro 
Moinhos de Vento, reúne pessoas de todas as idades para um bate-papo ou para a prática 
de caminhadas e outros esportes. 

8. Bairro Cidade Baixa – com seus bares e cafés, relembra a boemia dos anos 50. Alguns 
consideram o "Village" de Porto Alegre. Com certeza boas lembranças serão levadas depois 
de uma visita. 
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9. Guaíba e o Delta do Jacuí –uma excelente opção são os passeios com o barco Cisne 
Branco, com saída no Portão Central do Cais do Porto. Existem passeios diurnos e 
noturnos.  

9. Ilhas da bacia do Guaíba e delta do Jacuí – muita gente não sabe, mas Porto Alegre 
possui ilhas. Os pescadores da Ilha da Pintada oferecem àqueles que gostam de natureza 
um passeio de barco aos domingos e um almoço típico: o peixe-na-taquara. Interessados 
podem ligar para (51) 3211 7593 e marcar um passeio. 

10.Calçadão de Ipanema – caminhar tranqüilamente pelo calçadão é uma maneira 
interessante de terminar o dia, com o Guaíba de um lado e bares, restaurantes e sorveterias 
de outro, num encontro direto com a natureza. 

11. Museus são uma ótima opção de lazer, entretenimento e cultura. Porto Alegre dispõe 
de museus temáticos, museus interativos, pinacotecas, etc. Para uma programação cultural 
mais variada, a cidade apresenta opções em teatro, cinema, música e em muitos espaços 
dedicados à cultura local, nacional e internacional Endereços e horários: Serviço de 
Atenção ao Turista, telefone 0800517686. 

12. Tradições gaúchas – as churrascarias da cidade servem o famoso churrasco e algumas 
apresentam shows de música nativista e danças folclóricas. Além delas, o visitante é sempre 
bem-vindo em qualquer um dos Centros de Tradições Gaúchas (CTGs) existentes na 
capital. Endereços e telefones: Serviço de Atenção ao Turista, telefone 0800517686. 

13. City tour –  pelos principais pontos da cidade. Com saída no Largo Zumbi dos 
Palmares (antigo Largo da EPATUR) o roteiro histórico guiado acontece de terça a 
domingo, nos seguintes horários: 9h, 10h30min, 13h30min,15h, 16h30min. Maiores 
informações pelos telefones 3212 3464 e 3212 0721.  
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SHOPPING CENTERS E CINEMAS 

 
 
SHOPPING CENTER  IGUATEMI 
Av. João Wallig, 1800 
Tel.: (51) 3334 4500 
 
PRAIA DE BELAS SHOPPING CENTER 
Av. Praia de Belas, 1181 
Tel.: (51) 3231 4499  
CINEMAS: GNC Praia de Belas 1, 2 e 3 
 
MOINHOS SHOPPING  
Rua Olavo Barreto Viana, 52  
Tel: (51) 3346 6013  
CINEMAS: GNC Moinhos 1, 2, 3 e 4 
 
RUA DA PRAIA SHOPPING 
Rua dos Andradas, 1001 
Tel.: (51) 3211 6600 
CINEMAS: Multicine 1 e 2 
 
LINDÓIA SHOPPING CENTER 
Av. Assis Brasil, 3522 
Tel.: (51) 3347 2888 
CINEMAS: GNC Lindóia Cine Shopping  
 
JARDIM DO SOL STRIP CENTER 
Av. Cavalhada, 5005  
Tel: (51) 3246 9826 
CINEMAS: Guion Center 
 
SHOPPING TOTAL 
Av. Cristóvão Colombo, 545 
CINEMAS: Cinesystem 

 
BOURBON COUNTRY 
Av. Túlio de Rose, 80 
Tel: (51) 3361 7322 
CINEMAS: Unibanco Arteplex (8 salas) 
 
BOURBON SHOPPING ASSIS BRASIL 
Av. Assis Brasil, 200 e Av. Sertório, 2001 
Tel.: (51) 3337 2211  
CINEMAS: GNC Bourbon 1 e 2 
 
BOURBON SHOPPING IPIRANGA 
Av. Ipiranga, 5200 
Tel.: (51) 3315-5111 
CINEMAS: Cinemark 
 
DC NAVEGANTES 
Rua Frederico Mentz, 1561 
Tel.: (51) 3374 1414 
 
NOVA OLARIA 
Rua Lima e Silva, 776 
Tel: (51) 3221 3202 
CINEMAS: Guion Center 1, 2 e 3 
 
AEROCINE 
Av. Severo Dullius, 90010 – 3º piso 
Aeroporto Salgado Filho 
Tel: (51) 3299 0050 
CINEMAS: Aero Guion 1, 2 e 3 
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UTILIDADES 
 

PUCRS: (51) 3320 3500 

Serviço de Atendimento ao Turista: 0800 51 7686 

Central de Informações POA Turismo: (51) 33115289 

Polícia Militar : 190 

Polícia Civil: 194 

Transporte Público - Eptc: 118 

Emergência Hospitalar: 192 

Prefeitura Municipal de Porto Alegre: 156 

Auxílio à Lista Telefônica: 102 

 

SERVIÇO DE TELETÁXI  

 

Cidade Teletáxi: 3223 1122 

Cooperativa Transtáxi - Teletáxi: 3022 4474 

Disk-Táxi: 3226 0700 
 
AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FILHO 
 
Av. Severo Dullius, 9.010 
Porto Alegre – RS 
Fone : (51) 3358 2000 
 
ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE PORTO ALEGRE 
 
Largo Vespasiano Júlio Veppo, s/n  Centro 
Fone: 3120 0101 
Site: www.rodoviaria-poa.com.br 
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ALIMENTAÇÃO 
 

No Campus da PUCRS, há bares e lanchonetes em todos os prédios, além de vários 
restaurantes. Relacionamos abaixo os locais que servem refeições. 

Restaurante Panorama 

Buffet Livre Executivo 
Prédio 40 / 4º andar  
Preço : R$14,80 
Horário: 11h20min às 14h 
Fone: 3320-3500 ramal 4364 

Cantina 

Buffet Livre Caseiro 
Prédio 19 
Preço: R$8,90  
Horário: 11h às 13h45min 
Fone: 3339.5685 

Restaurante Universitário 

Buffet Livre Caseiro 
Prédio 3 
Preço: R$6,90 
Horário: 11h às 14h 
Fone: 3320-3500 Ramal 4365 

Restaurante Ponto 11 

Buffet Livre Caseiro 
Prédio 11 
Preço: R$8,90 
Horário: 11h15min às 14h 
Fone: 3339.5027 

Lancheria Prédio 40  

Lanches e Pratos à la Carte 
Prédio 40 - térreo 
Horário: 7h30min às 22h 
Fone: 3315-1492 

LANCHERIAS 

Pratos à la Carte 
Prédios 6, 15, 30, 50 
Horário: 7h30min às 22h 
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MAPA DO CAMPUS 
 

 



 

 273

CULTURA E LAZER NA PUCRS 
 
Programação Cultural 
 
Visita ao Museu de Ciência e Tecnologia da PUCRS, das 14h às 17h, mediante 
apresentação da credencial do evento. 
 
Livrarias 
 
O Campus da PUCRS dispõe de Livrarias localizadas no terceiro pavimento do Prédio 41, 
com funcionamento das 9h às 21h. 

 
SERVIÇOS NA PUCRS 

 
CENTRO DE PASTORAL - ATIVIDADES ESPECIAIS 
 
Missas Diárias na Igreja Universitária Cristo Mestre 
Segunda a quinta-feira – 18h30min; sexta-feira – 11h30min e 18h30min 
 
Meditação Oriental 
Conduzida pelo Pe. Antony Kotholy, é oferecida gratuitamente à comunidade. 
Local: sala 106 do Centro de Pastoral  
Horários: terças e quintas-feiras, às 18h30min -  
               quartas-feira, às 17h30min -  
               sábados, às 10h15min -  
 
Griffe PUCRS 
 
Os mais variados produtos com a marca PUCRS podem ser encontrados na loja da Griffe 
PUCRS, no Prédio 11, térreo, com horário de segunda a sexta-feira das 9h às 21h15min. 
 
SERVIÇOS BANCÁRIOS 
 
Agências Bancárias localizadas no Campus Central da PUCRS:  
Banco do Brasil - Prédio 2 
Banrisul - Prédio 5 
Santander Banespa - Prédio 5 
HSBC - Prédio 41. 
 
No prédio 41 estão instalados caixas eletrônicos dos seguintes Bancos:  
Banco do Brasil 
Banrisul 
Banco Real 
Bradesco 
Santander Banespa. 
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CENTRO DE CONVENIÊNCIAS 
 
No prédio 41 – Centro de Eventos da PUCRS, o visitante encontra, além de restaurantes e 
lanchonetes, lojas com produtos variados, agências para o atendimento de viagens, 
farmácia, Correios, serviços bancários e parque de estacionamento: 
- Pavimento térreo: Correios e Farmácia PANVEL. 
- Segundo Pavimento: DCTravel - Agência de Turismo, Lojas de Vestuário e Couros, Loja 
de Presentes e Bijouterias. 
- Terceiro Pavimento: Salão de Beleza People Beauty (desconto de 10% sobre serviços aos 
participantes do evento, mediante apresentação da credencial), Livraria Acadêmica, Livraria 
Tamasa e Livromed. 
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