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1. NIDIFICAÇÃO DE AVES NOS MUNICÍPIOS DE RIO CLARO E
CORUMBATAÍ, INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO,
SUDESTE DO BRASIL
Carlos Otávio Araujo Gussoni1 e André de Camargo Guaraldo2
1

Graduação em Ciências Biológicas, Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” (UNESP,
Campus de Rio Claro, SP) e Centro de Estudos Ornitológicos. cogussoni@yahoo.com.br.
2
Biólogo, Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” (UNESP, Campus de Rio Claro, SP).
andre.guaraldo@yahoo.com.br.

Aspectos da nidificação e reprodução de aves brasileiras são pouco
conhecidos, sendo importantes os estudos que envolvam este tema. Entre
2003 e 2005, coletou-se dados sobre a reprodução de aves em Rio Claro e
Corumbataí, SP. Realizou-se procura ativa de ninhos ao longo do ano, bem
como morfometria e descrição de ninhos e ovos (e.g. forma, material utilizado
na construção, altura em relação ao solo e substrato de apoio, no caso de
ninhos, e cor e forma, no caso de ovos). Esporadicamente, realizou-se
observações referentes à construção do ninho, tempo de incubação e de
permanência dos filhotes no ninho e cuidado parental. Detectou-se a
reprodução de 39 espécies, tendo-se observado um total de 138 ninhos. Dentre
as espécies com nidificação estudada, citam-se as seguintes, com o número de
ovos detectados por ninho entre parênteses: Coragyps atratus (2; N=2), Ictinia
plumbea (1; N=1), Falco sparverius (4; N=1), Patagioenas picazuro (1; N=2),
Crotophaga ani (2; N=1), Megascops choliba (3; N=1), Colaptes melanochloros
(4; N=1), C. campestris (4; N=1), Thamnophilus doliatus (2; N=1), Todirostrum
cinereum (2 a 4; N=5), Elaenia flavogaster (1; N=1), Camptostoma obsoletum
(2; N=2), Tyrannus melancholicus (3; N=1), T. savana (3; N=1), Mimus
saturninus (4; N=1), Tangara cayana (2; N=1) e Sporophila lineola (2; N=2).
Observou-se um ninho coletivo de Guira guira, com nove ovos, e Forpus
xanthopterygius e Progne tapera reproduzindo em ninhos abandonados de
Furnarius rufus. O tempo de incubação dos ovos em P. picazuro foi de 23 dias
(N=1) e T. melancholicus 15 dias (N=1). O tempo de permanência dos filhotes
no ninho em T. melancholicus foi de 20 dias (N=1) e T. savana 13 dias (N=1). A
construção do ninho por C. melanochloros (N=1), T. cinereum (N=1), C.
obsoletum (N=1), T. melancholicus (N=1), Thraupis sayaca (N=1) e T. cayana
(N=1) foi realizada pelo casal e em T. doliatus apenas pelo macho (N=1). A
incubação dos ovos em C. melanochloros (N=1), T. melancholicus (N=1), T.
savana (N=1), T. doliatus (N=1) e T. cinereum (N=6) foi realizada pelo casal,
em Chlorostilbon aureoventris (N=2) e S. lineola (N=6) apenas pela fêmea e em
T. cayana apenas pelo macho (N=1). Pelas características plumárias, a
nidificação estudada de T. cayana foi conduzida por um macho novo.
Palavras-chave: nidificação, Rio Claro, São Paulo.
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2. DESCRIÇÃO DE UM NINHO DE MYIOBIUS BARBATUS

(GMELIN, 1789) (AVES: TYRANNIDAE)
André de Camargo Guaraldo1
1 Biólogo, Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” (UNESP, Campus de Rio
Claro, SP). andre.guaraldo@yahoo.com.br.

Myiobius barbatus (Assanhadinho) é uma espécie habitante dos níveis médios
e baixos de florestas úmidas, onde pode ser visto acompanhando bandos
mistos de aves. Seu comportamento inquieto espanta pequenos invertebrados,
os quais são perseguidos e capturados com vôos curtos e acrobáticos. Poucos
registros da nidificação dessa espécie foram divulgados, sendo descrito na
literatura que constrói um ninho suspenso, com formato piriforme e entrada
lateral. Informações sobre os ovos dessa espécie são aparentemente
desconhecidas. Na manhã de nove de outubro de 2005 foi descoberto um
ninho em uso de M. barbatus no Parque Estadual da Ilha do Cardoso,
Cananéia (SP), sudeste do Brasil. Foi realizada a descrição do local em que o
ninho se encontrava, bem como a morfometria e a descrição do ninho e dos
dois ovos encontrados em seu interior, com o auxílio de paquímetro (escala de
0,01mm) e de balança de precisão (escala de 0,1g). O ninho encontrava-se
pendurado na extremidade de um galho de Eugenia cuprea (Myrtaceae), em
uma área de Floresta Fluvial de Planície Atlântica, à margem de um estreito
curso d’água e a dois metros acima da superfície da água. Possuía formato de
sino, com 428mm de altura (incluindo um apêndice de 77,45mm), base com
diâmetro externo de 155mm e interno de 108,45mm. A câmara de incubação
possuía 62mm de diâmetro e 103,65mm de altura. Possuía um acesso lateral
com 47mm de largura, que se abria no átrio da base, de forma que a ave
entrava no ninho, em vôo vertical ascendente, através de um túnel de acesso,
com entrada voltada para baixo, em formato de funil invertido, cujas dimensões
eram de: 99,30mm de comprimento, 108,45mm de diâmetro na base e
26,05mm de diâmetro no ápice. Na construção do ninho foram utilizados,
principalmente, pequenos gravetos e folhas secas, raízes finas e fibras
vegetais. O ninho envolvia toda a extremidade do galho no qual estava fixado,
incorporando até mesmo as folhas verdes, flores e frutos da planta-suporte em
sua estrutura. Os dois ovos encontrados no interior do ninho possuíam 18,65 x
13,20mm (1,8g) e 17,60 x 12,55mm (1,3g), coloração marrom-clara e uma
coroa de manchas marrom-escuras mais deslocada para o pólo maior.
Observações focais revelaram a presença de apenas um indivíduo adulto nas
imediações, o qual realizava a incubação dos ovos.
Palavras-chave: Myiobius barbatus, ninho, ovos.
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EVENTO
REPRODUTIVO
DE
ICTINIA
PLUMBEA
(FALCONIFORMES:
ACCIPITRIDAE)
EM
UM
AGROECOSSISTEMA, PIRACICABA-SP.
3.

Eduardo Roberto Alexandrino1, Kátia Maria Paschoaletto Micchi de Barros
Ferraz2, Hilton Thadeu Zarate do Couto3.
1Graduação Ciências Biológicas ESALQ/USP, Piracicaba – SP, e-mail:
era@esalq.usp.br. 2Pós Doutoranda. LCF/ESALQ/USP, Piracicaba – SP, e-mail:
kferraz@esalq.usp.br.
3LCF/ESALQ/USP.
Piracicaba
–
SP,
e-mail:
htzcouto@esalq.usp.br 1, 2, 3Laboratório de Métodos Quantitativos LCF/ESALQ/USP.
Ictinia plumbea, é um falconiforme (Accipitridae) migratório com ocorrência no
sudeste brasileiro na estação chuvosa. Esta ave foi encontrada no campus
Luiz de Queiroz (ESALQ/USP), Piracicaba-SP, caracterizado como um
agroecossistema, entre os meses de setembro de 2005 a janeiro de 2006,
onde indivíduos da espécie realizaram a reprodução. O objetivo do estudo foi
verificar o período reprodutivo desta ave a partir da formação de casais até o
vôo longo dos filhotes. A localização e acompanhamento dos indivíduos foram
realizados desde seu primeiro relato no campus em 15/09/2005 com buscas no
período da manhã e final da tarde, totalizando 18 dias de amostragem. Assim,
em18/11/2005 foi encontrado o primeiro de casal e seu ninho a
aproximadamente 25 metros do solo num Jequitibá-Vermelho (Cariniana
legalis). A estrutura do ninho, visualizada com auxilio do binóculo a partir da
base da árvore, era composta por gravetos secos finos e médios,
aparentemente sobrepostos, apoiados numa forquilha de três troncos
secundários a 5 metros abaixo do topo da árvore, com fácil acesso aos
parentais. A árvore estava localizada num ambiente urbano do campus, porém
em uma área bem arborizada. Em 02/12/2005, o filhote foi encontrado já fora
do ninho realizando vôos curtos e desajeitados, aparentando ter entre 30 e 40
dias de vida. Sua coloração era tipicamente juvenil com peito levemente pardo
claro estriado de cinza, dorso cinza escamado e cabeça cinza clara, tarsos
amarelados e com tamanho ligeiramente menor do que os adultos. Um outro
filhote de parentais diferentes foi identificado em 08/12/2005 a 300 metros de
distância do ninho do primeiro filhote observado. Este segundo filhote
aparentava ter a mesma idade do primeiro, possuindo características
morfológicas e maturação semelhante. Para este não foi encontrado seu ninho,
mesmo realizando-se buscas minuciosas à área. Tais filhotes foram
acompanhados até os primeiros dias de janeiro de 2006 quando passaram a
realizar vôos mais longos e seguros juntamente com os parentais, dirigindo-se
a áreas vizinhas. A espécie deixou de ser vista no campus a partir de
12/01/2006.
Palavras chaves: Ictinia plumbea, reprodução, agroecossistema.
Órgão financiador: FAPESP proc. 05/56432-0.
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4. REPRODUÇÃO DE FALCONIFORMES EM UM AGROECOS

SISTEMA. PIRACICABA – SP.
Eduardo Roberto Alexandrino1, Kátia Maria Paschoaletto Micchi de Barros
Ferraz2, Marco Antonio Monteiro Granzinolli3, Hilton Thadeu Zarate do Couto4.
1

Graduação Ciências Biológicas ESALQ/USP, Piracicaba – SP, e-mail: era@esalq.usp.br. 2Pós
Doutoranda LCF/ESALQ/USP, Piracicaba – SP, e-mail: kferraz@esalq.usp.br. 3Doutorando em
Ecologia. Depto de Ecologia Geral, IB/USP, São Paulo – SP, e-mail: mgranzi@usp.br.
4
LCF/ESALQ/USP. Piracicaba – SP, e-mail: htzcouto@esalq.usp.br. 1, 2, 4Laboratório de
Métodos Quantitativos LCF/ESALQ/USP.

O mosaico de ambientes encontrado no campus “Luiz de Queiroz” da
Universidade de São Paulo (ESALQ/USP), município de Piracicaba-SP,
abrigam uma comunidade de aves diversificada, totalizando quase 200
espécies. Com o propósito de contribuir para o melhor conhecimento desta
comunidade, neste trabalho foi realizado um levantamento específico para o
reconhecimento de Falconiformes, assim como avaliar a utilização das
dependências do campus durante eventos reprodutivos de tais espécies.
Durante os meses de setembro de 2005 e março de 2006 foram realizados 50
dias de campanhas no campo, em diferentes horários, totalizando cerca de 77h
de observação. Foram utilizados trilhas e pontos de observações panorâmicos,
com o propósito de realizar a maior cobertura possível de toda a extensão do
campus e dos ambientes que o constituem. Assim, foram encontradas oito
espécies de Falconiformes no campus (Elanus leucurus, Ictinia plumbea, Buteo
brachyurus, Rupornis magnirostris, Polyborus plancus, Milvago chimachima,
Falco femoralis e Falco sparverius). Em cada contato com um indivíduo, foi
tirada sua coordenada geográfica com GPS. Posteriormente tais pontos foram
plotados em uma base cartográfica e gerando um mapa da distribuição destas
espécies pela área do campus através do software ArcView 3.2. Este mapa
permitiu a visualização das áreas de uso de cada indivíduo, detectando
aspectos como área de vida, sobreposição ou exclusão no uso de ambientes,
entre outros. Assim, foram observados sete eventos reprodutivos (um para B.
brachyurus, três para M. chimachima, dois para I. plumbea e um para F.
sparverius), sendo encontrados três ninhos de diferentes espécies (B.
brachyurus, M. chimachima e I. plumbea, um ninho para cada). Também foram
registrados seis filhotes (três para M. chimachima, dois para I. plumbea, um
para F. sparverius) e encontradas mais quatro estruturas de ninhos
desocupados com tamanho e formato esperado para aves de rapina. Este
trabalho faz parte do projeto “Caracterização dos ninhos de Falconiformes em
função dos variados mosaicos no campus “Luiz de Queiroz”, Piracicaba – SP”,
com duração até novembro de 2006.
Palavras chave: Ictinia plumbea, Buteo brachyurus, Milvago chimachima.
Órgão financiador: FAPESP proc. 05/56432-0.
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BIOLOGIA
REPRODUTIVA
DE
POLYSTICTUS
SUPERCILIARIS (AVES: TYRANNIDAE) EM ÁREA DE CANGA
NO SUDESTE DO BRASIL.
5.

Diego Hoffmann1 e Marcos Rodrigues2
1

PG em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre, Universidade de Minas
Gerais, E-mail: diego_hoffmann@hotmail.com 2Depto. de Zoologia, UFMG, Belo
Horizonte-MG, E-mail: ornito@icb.ufmg.br.

Polystictus superciliaris é um Passeriforme (Tyrannidae) encontrado nos
campos rupestres e em campos de altitude, acima de 900 m de altitude. P.
superciliaris é uma espécie considerada pela BirdLife como Quase Ameaçada,
e para qual praticamente inexistem informações sobre sua biologia reprodutiva.
Este trabalho teve por objetivo apresentar a primeira descrição da biologia
reprodutiva de P. superciliaris. O estudo foi conduzido em área de campo
ferruginoso (canga) no Parque Estadual da Serra do Rola Moça, MG, durante o
período de julho a dezembro de 2005. Os ninhos encontrados (n=21) foram
monitorados a intervalos entre 2 e 3 dias. A espécie apresenta um ninho em
forma de cesto alto em forquilha, construído com fragmentos de gramíneas e
de Asteraceae unidos por teias de aranha apresentando as seguintes
dimensões: diâmetro interno 36,9 ± 3,5 mm; diâmetro externo 56,0 ± 8,3 mm;
profundidade da câmara oológica 40,9 ± 3,7 mm e altura de 64,7 ± 7,6 mm. A
altura média em relação ao solo foi de 0,49 ± 0,13 m. O interior dos ninhos é
revestido por uma grande quantidade de penas e é apoiado pela base e
algumas vezes pelas laterais, geralmente em forquilhas de arbustos. A
construção do ninho é realizada exclusivamente pela fêmea. O tamanho da
ninhada em todos os casos foi de dois ovos que são ovais de cor creme clara
sem nenhum tipo de mancha e de dimensões médias 15,4 x 12,2 mm (DP=
0,54 X 0,46). Os filhotes de P. superciliaris apresentam o mesmo padrão de
plumagem dos adultos sendo os tarsos e as penas do peito e ventre em tons
mais claros. A incubação é realizada exclusivamente pela fêmea, sendo
estimada em 17,8 dias (DP=1,2, n=9). Já os filhotes deixam o ninho após 16,4
dias (DP=1,32, n=8).
Palavras chave: Polystictus superciliaris, ninho, biologia reprodutiva.
Órgão Financiador: bolsa PG CNPq à D. H., À Neotropical Bird Club, Idea
Wild, Fundação O Boticário de Proteção à Natureza, CNPq (473428/2004-0).
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6.

SUCESSO
REPRODUTIVO
DE
POLYSTICTUS
SUPERCILIARIS (AVES: TYRANNIDAE) EM ÁREA DE CANGA
NO SUDESTE DO BRASIL.
Diego Hoffmann1 e Marcos Rodrigues2
1

PG em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre, Universidade de Minas Gerais, Email: diego_hoffmann@hotmail.com 2Depto. de Zoologia, UFMG, Belo Horizonte-MG, E-mail:
ornito@icb.ufmg.br.

Polystictus superciliaris é um passeriforme de família Tyrannidae pouco
conhecido e de distribuição geográfica restrita às montanhas do leste do Brasil.
A espécie se reproduz entre os meses de julho e dezembro. O objetivo deste
trabalho é apresentar o sucesso reprodutivo de P. superciliaris. Este trabalho
foi realizado entre julho e dezembro de 2005 no Parque Estadual da Serra do
Rola Moça, município de Nova Lima, Minas Gerais (20°03’07”S, 44°00’01”W).
Todos os ninhos (n=21) encontrados foram monitorados em intervalos entre 1 e
3 dias. Para cada visita de monitoramento aos ninhos, foi determinado a sua
fase (fase de ovo ou ninhego) e o seu status (ativo ou inativo). Em caso de
inatividade foram observadas as possíveis causas, como predação (ninho
destruído, total ou parcialmente; ovos desaparecidos; ovos quebrados;
ninhegos sem condições de deixar o ninho desaparecidos), parasitismo
(ausência de sinal de predação; constatação anterior da presença de parasitas;
presença de bernes no momento da constatação de morte) ou abandonado
(após 22 dias de ovos sem eclosão; e sem a constatação de adulto incubando).
Para as análises foi adotado o método de Mayfield que consiste no cálculo da
sobrevivência diária de ovos e ninhegos a partir do número de dias observados
e elevado a potência de número igual aos dias necessários para completar o
período de incubação e de ninhegos, sendo o sucesso reprodutivo o resultado
da multiplicação das taxas dessas duas fases. Este método difere da simples
porcentagem (n° de ninhos que produziram pelo menos um filhote pelo n° total
de ninhos monitorados) por incorporar na sua análise as taxas de
sobrevivência diárias a partir do momento de encontro de cada ninho. Foi
registrado um sucesso reprodutivo de 41,37% pelo método Mayfield e por
simples porcentagem 42,8%, não ocorrendo uma diferença significativa entre
os resultados. A principal causa de insucesso foi a predação registrada em
75% dos casos seguido da presença de parasitas (bernes) em 17% dos casos.
A Probabilidade de Sobrevivência por Período (TSP) de ovo e ninhego foi de
0,592 e 0,698 respectivamente. O sucesso reprodutivo apresentado por P.
superciliaris foi superior ao de outras espécies da família Tyrannidae do
Neotrópico, que apresentam ninhos abertos.
Palavras chave: Polystictus superciliaris, sucesso reprodutivo, Mayfield
Órgão Financiador: bolsa PG CNPq à D. H., À Neotropical Bird Club, Idea
Wild, Fundação O Boticário de Proteção à Natureza e ao CNPq (473428/20040)
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7. MONITORAMENTO DE NINHOS DE AVES DO PARQUE DO
SABIÁ/ UBERLÂNDIA/MG
Madalena Prudente Pereira¹, Zélia da Paz Pereira¹, Viviane Casagrande¹ e
Celine Melo¹
¹Laboratório de Ornitologia e Bioacústica, Instituto de Biologia, Universidade Federal de
Uberlândia.
madalenapp@yahoo.com.br , zélia_paz@yahoo.com.br, vivi_casagrande@yahoo.com.br

Ninhos em geral são construções abertas ou fechadas de diferentes formas e
materiais e com a utilização de substratos variados. A maioria dos ninhos é
construída ao ar livre com a forma de uma taça, cuia e ninhos fechados, e pode
estar no chão, árvores, telhados. A escolha do local depende da disponibilidade
de alimento e material para o ninho, abrigo e a segurança do mesmo. Os
objetivos do presente projeto foram realizar um censo do número de ninhos na
área antropizada do Parque do Sabiá, determinar quais as espécies nidificaram
com mais freqüência e obter picos de nidificação e sucesso das mesmas.
Percorreu-se, durante o período de setembro a dezembro do ano de 2005, um
transecto de 5km no qual foram realizados censos com intervalos de pelo
menos sete dias, em que todas as plantas e outros substratos com potencial
para nidificação foram monitorados, na área do Parque do Sabiá predominada
por jardins. Registros ocasionais também foram considerados. Encontraram-se
306 ninhos, com identificação de 15 espécies nidificando, sendo que em 165
ninhos não foram observadas as espécies. As famílias mais representativas em
termos de número de ninhos foram Tyrannidae e Columbidae, com 46 ninhos
cada. As espécies que nidificaram com maior freqüência foram Furnarius rufus
(Furnariidae) com 27,4%; Pitangus sulphuratus com 25,5% e Todirostrum
cinereum com 14,2%, excluindo ninhos em que as espécies não foram
identificadas e/ou não remetiam certeza de atividade. Foram utilizados oito
substratos (n=302) nas seguintes freqüências: árvore (62,9%), eucalipto
(9,9%), arbusto (7,9%), coqueiro, palmeira ou buriti (7,0%), pinheiro (5,6%),
buraco ou chão (3,0%), poste (2,3%) e telhado (1,3%). Dentre os ninhos
monitorados 120 estavam ativos, sendo os picos de nidificação nos meses de
outubro e novembro. Em 15 ninhos (12,5% do total de ninhos ativos) foram
encontrados filhotes. Em termos de ninhos com presença de filhotes, as
espécies com maiores freqüências foram Pitangus sulphuratus e Furnarius
rufus (20% de ninhos bem sucedidos cada) e em Todirostrum cinereum não foi
observado sucesso devido destruição dos ninhos. É provável que, a
homogeneidade ambiental da área de jardim e a disponibilidade de alimento
favoreceram a nidificação e sucesso de algumas espécies.
Palavras-chave: sucesso reprodutivo, Pitangus sulphuratus, Furnarius rufus.
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8. MONITORAMENTO DE NINHOS DE FURNARIUS RUFUS NO

PARQUE DO SABIÁ/UBERLÂNDIA/MG
Madalena Prudente Pereira¹, Zélia da Paz Pereira¹, Viviane Casagrande¹,
Cyntia Andrade Arantes¹, Celine Melo¹.
¹Laboratório de Ornitologia e Bioacústica/Instituto de Biologia/Universidade Federal de
Uberlândia/MG. E-mail: madalenapp@yahoo.com.br

Furnarius rufus é um passeriforme, da família Furnariidae, insetívoro, sem
dimorfismo sexual. Constrói um ninho por ano, com formato de forno, sendo
que pode reformar o ninho velho adicionando barro úmido e esterco.
Geralmente, escolhe locais abertos para nidificação. O objetivo deste estudo foi
conhecer a freqüência de ninhos de Furnarius rufus na área de jardim do
Parque do Sabiá (Uberlândia, MG), sua preferência de substrato para
nidificação e o sucesso reprodutivo. Foi realizado um censo geral de ninhos de
todas as espécies presentes na área, percorrendo um transecto de 5km, no
período de setembro a dezembro de 2005. Como Furnarius rufus foi a espécie
mais abundante, com 27,4% (N=29) dos ninhos encontrados fez-se um
monitoramento individualizado da espécie até março de 2006, percorrendo o
mesmo transecto com freqüência de no mínimo sete dias, totalizando um
esforço de campo de 204 horas. Foram observados 42 ninhos, tendo pico de
nidificação em outubro, com 11 ninhos ativos. Os substratos utilizados foram
árvores nativas (59,5%), pinheiros (21,4%), eucaliptos (14,3%) e postes (4,8%).
Dos ninhos encontrados, 23 estavam ativos e três obtiveram sucesso, que,
nesse estudo, foi representado pela presença de filhotes. O transecto
percorrido foi dividido em quatro partes denominadas A, B, C e D. O trecho D
apresentou maior densidade de ninhos (45,2%), o que pode ser justificado por
ser uma área aberta, com grande número de substratos altos, e abundância de
locais com solos úmidos associados à presença de lagos e represas,
oferecendo a matéria-prima (barro) para a construção dos ninhos. Foi
registrada a ocupação de um dos ninhos por um marsupial de pequeno porte,
que pode ser um potencial predador da ninhada.
Palavras-chave: sucesso reprodutivo, densidade de ninhos, substrato.
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MONITORAMENTO
DE
NINHOS
DE
PITANGUS
SULPHURATUS NO PARQUE DO SABIÁ/UBERLÂNDIA/MG

9.

Zélia da Paz Pereira¹; Madalena Prudente Pereira¹; Viviane Casagrande¹;
Cyntia Andrade Arantes¹; Celine Melo¹
¹Laboratório de Ornitologia e Bioacústica, Instituto de Biologia, Universidade Federal de
Uberlândia; E-mail: zelia_paz@yahoo.com.br

Pitangus sulphuratus é um passeriforme da família Tyraniidae, onívoro, que
tem alta flexibilidade alimentar, pois inclui na sua dieta insetos, ovos de outras
aves, minhocas, entre outros. Os objetivos deste projeto foram avaliar a
densidade de ninhos da espécie Pitangus sulphuratus na área de jardim do
Parque do Sabiá (Uberlândia, MG) e determinar os níveis de sucesso durante a
estação reprodutiva. Os dados foram coletados no período de setembro de
2005 a março de 2006, verificando também, o substrato utilizado e o pico de
nidificação. A área de jardim do Parque do Sabiá possui um transecto de 5km
que foi dividido em quatro trechos menores denominados A, B, C e D, estes
foram monitorados com intervalo de pelo menos sete dias entre cada coleta de
dados, totalizando 204 horas de levantamento de dados. Primeiramente, foi
realizado um censo para determinar quais as espécies mais abundantes nesta
área. Pitangus sulphuratus foi a segunda mais abundante com 25,5% (N=27)
de todos os ninhos em que as espécies reprodutoras foram identificadas
(N=106). Ao final da estação reprodutiva foram contabilizados 28 ninhos de P.
sulphuratus, dos quais 26 estavam ativos. O pico de ninhos ativos foi em
outubro (N=14). Foi considerado sucesso reprodutivo aquele ninho em que foi
observada a presença de filhotes. Somente em quatro ninhos (15,4%) houve
presença de filhotes. A baixa porcentagem de sucesso reprodutivo pode ter
sido influenciada por alterações climáticas, representadas por chuvas intensas
e ventos que destruíram alguns ninhos (42,9%). Os substratos utilizados pela
espécie foram árvores nativas e exóticas de baixo e médio porte (35,7%); poste
(21,4%); eucalipto (17,8%); coqueiro (14,3%); pinheiro (7,1%) e arbusto (3,6%).
O transecto C apresentou maior abundância de ninhos de P. sulphuratus, pois
é um trecho da área de jardim que continha todos os tipos de substratos
utilizados pela espécie para nidificação, e provavelmente uma abundância de
recursos suficientes para suprir a demanda energética de adultos e filhotes.
Palavras-chave: sucesso reprodutivo, densidade de ninhos, substrato.
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MONITORAMENTO DE NINHOS DE TODIROSTRUM
CINEREUM NO PARQUE DO SABIÁ/UBERLÂNDIA/MG
10.

Viviane Casagrande¹, Zélia da Paz Pereira¹, Madalena Prudente Pereira¹,
Cyntia Andrade Arantes¹, Celine Melo¹
¹Laboratório de Ornitologia e Bioacústica,Instituto de Biologia, Universidade Federal de
Uberlândia; E-mail: vivi_casagrande@yahoo.com.br

Todirostrum cinereum (Tyraniidae) constrói ninho pendente, situado de um a
15m de altura, em geral sobre um riacho. Para construção utiliza folhas secas e
painas ligadas com teias de aranhas sendo que a câmara de ovipostura é
forrada com capins e outros materiais delicados. Habita florestas abertas,
matas ciliares e manguezais. Os objetivos desse projeto foram: avaliar a
densidade de ninhos de Todirostrum cinereum na área de jardim do Parque do
Sabiá (Uberlândia, MG), verificar a área e o substrato de preferência para
nidificação e determinar os níveis de sucesso durante a estação reprodutiva.
Fez-se o levantamento dos ninhos da espécie T. cinereum no período de
setembro de 2005 a março de 2006, determinando o pico de nidificação. O
monitoramento dos ninhos foi realizado ao longo de um transecto de 5Km, o
qual foi dividido em quatro trechos: A, B, C, e D percorridos regularmente, uma
vez na semana, durante a estação chuvosa (setembro-março), totalizando 204
horas de levantamento de dados. Foi realizado um censo geral prévio para
determinar quais eram as espécies mais abundantes nesta área. Encontrou-se
306 ninhos, dos quais em 106 foram identificadas as espécies. Todirostrum
cinereum foi a terceira mais abundante com 14,2% (N=15). Ao final do
monitoramento totalizou-se 17 ninhos, sendo 94% encontrados em árvores e
6% em pinheiro. Quatorze ninhos foram encontrados no trecho C e três no D,
possivelmente pela presença de água e pela grande quantidade de árvores, o
que atrai esta espécie a nidificar nessa área. Nos trechos A e B não foi
detectada a presença de ninhos, provavelmente pela ausência de curso
d’água. O pico de nidificação foi observado no mês de novembro com cinco
ninhos ativos. Do total de ninhos encontrados (N=17), três desapareceram,
sete foram destruídos e sete estavam inativos no final do monitoramento. Neste
estudo foi considerado sucesso reprodutivo quando havia a constatação da
presença de filhotes, o que não foi observado em nenhum dos ninhos
monitorados. Este insucesso pode ser devido à intensidade de chuvas e
ventos. Outras causas da ausência de sucesso reprodutivo de T. cinereum no
local podem estar associadas à intolerância ao barulho, à movimentação de
pessoas e à proximidade do parque com a rodovia.
Palavras-chave: densidade de ninhos, sucesso reprodutivo, pico de
nidificação.
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11. NIDIFICAÇÃO DE ZENAIDA AURICULATA (DES MURS, 1847)

NO MUNICÍPIO DE RIO CLARO, ESTADO DE SÃO PAULO,
SUDESTE DO BRASIL
André de Camargo Guaraldo1 e Carlos Otávio Araujo Gussoni2
1

Biólogo, Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” (UNESP, Campus de Rio
Claro, SP). andre.guaraldo@yahoo.com.br.
2
Graduação em Ciências Biológicas, Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”
(UNESP, Campus de Rio Claro, SP) e Centro de Estudos Ornitológicos.
cogussoni@yahoo.com.br.

A avoante (Zenaida auriculata) é uma espécie campestre presente em todo o
Brasil, tendo iniciado sua expansão populacional no estado por volta de 1970.
No período de junho a dezembro de 2005 os autores coletaram dados
referentes à nidificação de Zenaida auriculata no município de Rio Claro,
estado de São Paulo. O objetivo deste trabalho foi realizar a morfometria e
descrição de ninhos e ovos (e.g. forma, material utilizado na construção, altura
em relação ao solo e substrato de apoio, no caso de ninhos, e cor e forma, no
caso de ovos), contribuindo para um maior conhecimento da biologia
reprodutiva dessa espécie. No período de estudo foram registrados dados de
28 ninhos. Os ninhos, em forma de plataforma, eram construídos pelo casal,
sendo observado que, em seis ninhos, um dos indivíduos coletava o material,
enquanto o outro aguardava sobre o ninho e arrumava o material trazido. As
médias das medidas obtidas para 19 ninhos foram: diâmetro externo = 145,6
mm X 125,1 mm; diâmetro interno = 68,3 mm X 63,2 mm; altura do ninho =
44,7 mm; profundidade da câmara oológica = 23,1 mm. A altura dos ninhos em
relação ao solo (N = 28) variou de 2 a 10 m (média = 4 m). Os materiais
utilizados na construção dos ninhos foram: gravetos secos (N = 28; principal
constituinte de todos os ninhos), folhas secas (N = 9), raízes (N = 3) e penas (N
= 1). O número de ovos (brancos) detectados por ninho variou de um (N = 5) a
dois (N = 12) e estes apresentaram, em média, 28,3 mm X 21,5 mm (N = 24).
O peso dos ovos (N = 14) variou de 5,6 a 7,7 g (média = 6,6 g). Foi observada
uma postura de Z. auriculata de dois ovos em ninho abandonado de
Patagioenas picazuro (plataforma de gravetos secos), localizado a quatro
metros em relação ao solo, com as seguintes dimensões: diâmetro externo de
385,0 mm X 440,0 mm; diâmetro interno de 92,5 mm; altura de 117,0 mm e
profundidade da câmara oológica de 34,5 mm. A análise dos dados
demonstrou grande variação morfométrica dos ninhos, de 25,5% na
profundidade da câmara oológica a 46,2% na altura do ninho. Isto
provavelmente ocorreu devido aos diferentes locais onde os ninhos foram
construídos. Os dados indicaram uma pequena variação no comprimento
(2,3%) e na largura (3,4%) dos ovos, não representando uma variação
significativa de tamanho.
Palavras-chave: Zenaida auriculata, nidificação, Rio Claro.
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12. BIOLOGIA REPRODUTIVA DE CYPSNAGRA HIRUNDINACEA

(AVES: EMBERIZIDAE)
Luane Reis dos Santos e Miguel Ângelo Marini
Departamento de Zoologia, IB, Universidade de Brasília – UnB, 70.910-900 Brasília - DF
e-mail: luane@unb.br e marini@unb.br

A Bandoleta - Cypsnagra hirundinacea (Emberizidae), é uma ave endêmica do
Cerrado, cuja biologia reprodutiva é praticamente desconhecida.
Considerando-se a importância deste tipo de estudo para a conservação das
espécies os objetivos aqui foram descrever aspectos comportamentais e da
biologia reprodutiva de Cypsnagra hirundinacea. O estudo foi realizado entre
agosto de 2004 e dezembro de 2005, em uma área de Cerrado na Estação
Ecológica de Águas Emendadas (ESECAE)-DF. As aves foram capturadas em
redes de neblina e anilhadas com uma anilha metálica (CEMAVE/IBAMA) e
uma seqüência única de três anilhas coloridas. O anilhamento permitiu a
identificação dos indivíduos adultos no ninho. Entre agosto e dezembro de
cada ano, período correspondente à estação reprodutiva da espécie, realizouse uma procura por ninhos. Os ninhos encontrados foram monitorados a cada
três dias, sendo registrado o seu status no momento da visita. Ninhos
encontrados vazios, sem vestígios de predação na visita subseqüente àquela
em que os ninhegos se mostravam próximos de deixar o ninho, foram
considerados bem sucedidos. Ninhos em que os ovos ou ninhegos tenham
sumido antes que pudessem deixar o ninho, foram considerados predados.
Observou-se os indivíduos adultos no ninho, durante a estação reprodutiva e
coletou-se dados qualitativos sobre o cuidado parental do casal dominante e
dos ajudantes de ninho. Observou-se que a construção dos ninhos é feita pelo
casal dominante dos bandos. O período incubação durou aproximadamente 15
dias e os filhotes permaneceram no ninho por aproximadamente 14 dias. O
ninho foi defendido pelo casal dominante e por um ajudante de ninho, que
também auxiliou o casal na alimentação dos ninhegos. Todos os ninhos foram
construídos em áreas de transição entre Cerrado Típico e Campo Limpo, em
uma altura média de 2,8m (± 1,9). Foram encontrados 14 ninhos, dos quais 6
obtiveram sucesso e 8 foram predados. Destes, 7 possuíam 3 ovos; 2
possuíam 2 ovos; 1 possuía 1 ovo e 4 ninhos não foram encontrados com
ovos. Em média haviam 2 (± 1,3) ovos por ninho. Foi encontrada uma média de
1,7 (± 1,1) filhotes por ninho. Os filhotes se mostraram semelhantes aos
adultos ao saírem do ninho. Observou-se que os casais realizaram múltiplas
tentativas de reprodução na mesma estação.
Palavras-chave: cerrado, nidificação, comportamento social
Órgão Financiador: CNPq
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13. MONITORAMENTO ININTERRUPTO DE NINHOS DE AVES

POR SISTEMA DE VÍDEO SEM FIO
Gustavo Balduino Leite 1; Miguel Ângelo Marini 2
1

Laboratório de Ornitologia da UnB, gustavo.balduino@gmail.com; 2Depto. de Zoologia,
UnB, Brasília-DF, E-mail: marini@unb.br.

O uso de câmeras no monitoramento de animais não é uma tanto como
fotografia como em vídeo. Os que geram fotografia se baseiam em um
equipamento com infravermelho passivo (detector de movimento) que dispara
uma máquina fotográfica. As gravações em vídeo são em geral analógicas,
com taxa de quadros por segundo muito baixa. Descrevemos aqui um sistema
de filmagem de ninhos de aves, através de câmeras sem fio ligadas a uma
central . Procurando dar mais versatilidade e mobilidade a esse tipo de
monitoramento, desenvolvemos um equipamento que pode utilizar: micro
câmeras, que filmam apenas com alguma iluminação; mini câmeras, que
possuem LEDs de infravermelho e filmam com boa qualidade mesmo em
ambiente sem luz; ou com qualquer câmera RCA. Outra característica é a
ausência de cabos entre as câmeras e a unidade de gravação, sendo a
transmissão das imagens feita por rádio. Isso facilita a instalação do
equipamento no campo e aumenta a área de atuação. Com cabos, a distância
entre a câmera e a base é limitada à 150m sem perda de sinal. Com o sistema
de rádio atingimos em campo limpo 300m, podendo chegar a 700m com
aprimoramento do equipamento. A energia elétrica é provida por baterias
automotivas de 60Ah. A central é um módulo ligado a baterias automotivas 12
volts ou diretamente na rede elétrica 110/220 volts. Cada central suporta
originalmente até 16 câmeras, mas é extensível a 32. É possível ainda regular
a velocidade de gravação entre 1 e 30 quadros por segundo, com detecção de
movimento (sem a necessidade de infravermelho passivo) ou contínua. Testes
foram realizados com ninhos artificiais e naturais, evidenciando predadores de
ninhos e suas estratégias, além de imagem de animais que passaram ao
alcance da câmera. Foram registradas, por exemplo, predação de ninhos
artificiais por: Pseudoseisura cristata, Campylorhynchus turdinus, Cyanocorax
cyanomela e Ameiva ameiva . A versatilidade do sistema mostrou sua
potencialidade no estudo de diversas classes animais com um equipamento
montado no Brasil, com custo inferior e qualidade superior aos encontrados em
outros países.
Palavras-chave: câmera, filmagem, ninho, biologia reprodutiva.
Órgão Financiador: CNPq
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14. COMPARAÇÃO DO SUCESSO REPRODUTIVO DO GAVIÃO-

REAL
(HARPYA
HARPYJA
L,
FALCONIFORMES:
ACCIPITRIDAE) EM CATIVEIRO EM QUATRO INSTITUIÇÕES
BRASILEIRAS
Camila Sobreira e Luís Fábio Silveira.
Departamento
lfsilvei@usp.br

de

Zoologia,

USP,

São

Paulo.

E-mail:

camila.sobreira@uol.com.br,

O gavião-real (Harpya harpyja L, Falconiformes: Accipitridae), é encontrado
desde o México até a Argentina e, no Brasil, até o estado do Rio Grande do
Sul, em florestas tropicais e subtropicais ricas em mamíferos arborícolas, seu
principal alimento. Embora presente em muitos zoológicos e criadores, no
Brasil e no mundo, poucas instituições obtiveram sucesso reprodutivo dessa
espécie em cativeiro. Recentemente, entretanto, a situação começou a mudar,
especialmente no Brasil e nos Estados Unidos. O objetivo desse estudo é
comparar o sucesso reprodutivo do gavião-real em cativeiro em quatro
instituições brasileiras, visando detectar práticas de manejo que possam
aperfeiçoar a reprodução em outros zoológicos e criadouros. Foram analisados
comparativamente os recintos, técnicas de manejo e sucesso reprodutivo em
um criador conservacionista (Crax – Sociedade de pesquisa do manejo e
reprodução da fauna silvestre, Contagem – MG) e em três zoológicos
(Fundação Parque Zoológico de São Paulo; Fundação Parque Zoológico
Municipal Quinzinho de Barros, Sorocaba e Zôo Parque Itatiba, São Paulo).
Entre as quatro instituições, somente a Crax já obteve o sucesso reprodutivo
do gavião-real em cativeiro, produzindo 10 filhotes de 16 ovos produzidos, dos
quais, 12 eram férteis, desde 1999; enquanto que, no zoológico de São Paulo
foram produzidos 13 ovos inférteis, no zoológico de Sorocaba obteve-se um
ovo, que sumiu do ninho e no Zôo Parque foram produzidos 7 ovos, todos sem
sucesso. Comparando-se as condições de alojamento e manejo entre as
instituições, observa-se que, em geral, as dimensões dos recintos e as técnicas
de manejo são bastante semelhantes entre si. Nos recintos da Crax, entretanto,
existem duas plataformas de alimentação e um tanque de água de tamanho
considerável em cada recinto; além disso, as visitas às aves são limitadas, ao
contrário das outras instituições, que são zoológicos com visitação aberta ao
público. A diferença entre o sucesso reprodutivo das quatro instituições
visitadas deve-se, provavelmente, à freqüência de visitação às aves, pois
assim como a Crax, o Peregrine Fund, EUA, possui visitas controladas e já
obteve sucesso reprodutivo, com 33 filhotes nascidos entre 1994 e 2003. A
análise do sucesso reprodutivo em diferentes instituições pode detectar
padrões que aprimorem as técnicas de conservação ex situ, contribuindo para
o desenvolvimento de técnicas de manejo que auxiliem na manutenção da
espécie a longo prazo.
Palavras-chave: Harpia harpyja, reprodução, cativeiro
Órgão financiador: CNPq
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15. BIOLOGIA REPRODUTIVA DO BESOURINHO-DE-BICOVERMELHO (CHLOROSTILBON LUCIDUS) NO PARQUE DO
MUSEU DE BIOLOGIA PROFESSOR MELLO LEITÃO, SANTA
TERESA, ES.
Péricles Rocha da Silva1, Piero Angeli Ruschi1 e Luciano Azevedo Vieira1
1Setor de Zoologia - Museu de Biologia Professor Mello Leitão, Santa Teresa, ES. E-mail:
ornitologia.mbml@gmail.com

Estudos sobre reprodução são ferramentas fundamentais para a proposição de
alternativas para a conservação de espécies. A falta de informações sobre a
reprodução de um grande número de aves brasileiras é o motivo pelo qual
apresentamos aqui aspectos da reprodução de Chlorostilbon lucidus (Shaw,
1812) (besourinho-bico-vermelho). C. lucidus é uma espécie comum no
sudeste do Brasil, habitando bordas de matas e ambientes alterados. Nidifica
em Santa Teresa de agosto a março. Dois ninhos foram encontrados em uma
mesma árvore na área ajardinada do Museu de Biologia Professor Mello Leitão,
tendo sido o primeiro localizado em 11 de dezembro de 2005, e o segundo em
3 de fevereiro de 2006. Os ninhos estavam a uma altura média de dois metros
do solo, em uma forquilha de Gleischenia sp. seca pendente em uma
Mangifera indica. A localização da árvore garantia aos ninhos proteção contra o
Sol da tarde e permitia que luz da manhã os atingisse. Os ninhos foram
classificados como de terceiro tipo, segundo a classificação de Ruschi, sendo
confeccionados basicamente por paina recoberta com folhas secas presas com
fragmentos de teias de aranhas. Suas medidas foram respectivamente: 40 e 53
mm (altura), 18 e 21,6 mm (profundidade da câmara), 22,2 e 20,7 mm
(diâmetro interno) 39,7 e 45,2 (diâmetro externo). Em ambos os ciclos
reprodutivos as medidas foram tomadas após o abandono total do ninho. Em
cada ninho foram encontrados dois ovos elípticos de coloração branca, com
período médio de incubação feita exclusivamente pela fêmea de 12 dias. Os
filhotes deixaram o ninho após 22 dias (média entre os dois ninhos). não tendo
o macho sido observado próximo ao local do ninho. A freqüência de
permanência da fêmea no ninho diminuiu gradativamente com o passar dos
dias (sendo contabilizados entre cinco e 10 minutos na primeira semana, > 10
minutos na segunda e > 30 segundos na terceira). Suspeitamos tratar-se da
mesma fêmea executando dois ciclos reprodutivos, visto que a literatura afirma
que C. lucidus mantém seu território durante anos, fazendo até mesmo
sobreposição de ninhos em função do uso de um local específico. Porém tal
afirmativa precisa ser checada, pois, como a fêmea não foi marcada tal
hipótese não pode ser verificada.
Palavras chave: reprodução, ninho, Museu de Biologia Professor Mello Leitão
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ASPECTOS DA REPRODUÇÃO DE NYCTIPHRYNUS
OCELLATUS NA ESTAÇÃO BIOLÓGICA DE SANTA LÚCIA,
SANTA TERESA – ES

16.

Péricles Rocha da Silva1, Luciano Azevedo Vieira1, 2, 3, Edson Felipe Hoffman
de Barros1, 2 e Piero Angeli Ruschi 1, 2
1

– Museu de Biologia Professor Mello Leitão – Santa Teresa,
ornitologia.mbml@gmail.com
2
– Ciências Biológicas - Escola São Francisco de Assis – Santa Teresa, ES.
3
– Laboratório de Biologia e Conservação de Vertebrados / UFES – Vitória, ES

ES.

E-mail:

Nyctiphrinus ocellatus (Tshudi, 1844) é uma ave essencialmente florestal que
se oculta em galhos altos nas bordas das florestas durante o dia. Voa no
crepúsculo exibindo o branco da garganta, extremidades da cauda e dos
ocelos do ventre. Durante a reprodução vocaliza incansavelmente a partir de
poleiros altos ou em pleno vôo ao anoitecer. Devido à ausência de informações
sobre sua reprodução, descrevemos aqui alguns aspectos sobre a mesma
baseados em observações de um ninho encontrado na Estação Biológica de
Santa Lúcia (EBSL), uma área de 480 ha de Floresta Atlântica Submontana. O
ninho foi encontrado em 17/11/2005 com dois ovos depositados. Este foi
monitorado em períodos de três em três dias até o nascimento dos filhotes. Os
ovos estavam depositados diretamente no solo na margem de uma das trilhas
existentes na EBSL sob a sombra de uma bromélia (Aechmea sp.).
Apresentavam uma coloração branca ligeiramente rosada. Durante a
incubação um indivíduo permaneceu no ninho durante a maior parte do tempo,
não sendo possível atribuir o sexo a este indivíduo, segundo a literatura macho
e fêmea se revezem nos cuidados parentais, porém este comportamento não
foi observado em campo. Ao detectar a presença humana, a princípio, a ave
que estava no ninho evadia-se do local empoleirando-se em galhos próximos,
em algumas destas evasões a ausência do ninho ultrapassou os 30 minutos e
à medida que a eclosão se aproximava o indivíduo apresentava-se mais
reticente em sair do ninho. O tempo médio de incubação foi entre 19 e 21 dias
quando dois filhotes nasceram. Estes apresentavam coloração marrom
avermelhada. Os ninhegos foram alimentados com insetos apanhados no
crepúsculo. Pelotas fecais de tamanhos diferentes foram encontradas próximas
ao ninho. Sete dias após a eclosão dos ovos os filhotes e os pais
desapareceram do local de nidificação. Buscas foram feitas nas proximidades,
mas sem lograr êxito para o encontro das aves. A este fato podemos inferir
duas hipóteses: a primeira seria corroborar o sugerido pela literatura em que
alguns Caprimulgidae podem deslocar tanto ovos como filhotes do local inicial
do ninho. Tal estratégia parece ser uma tática de defesa bem sucedida contra
predadores, pois aliada à coloração críptica da espécie garante o sucesso
reprodutivo da mesma. A segunda seria a predação dos filhotes e evasão dos
adultos do local. Tal afirmativa é amparada pelo fato de lagartos teiú
(Tupinambis merinae) terem sido observados varias vezes próximos ao local da
nidificação.
Palavras-chave: Nyctiphrinus oceollatus, reprodução, Caprimulgidae.
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17. BIOLOGIA REPRODUTIVA DE SYNALLAXIS ALBILORA NA

REGIÃO DE PIRIZAL, PANTANAL DE POCONÉ, MT
Tatiana Colombo Rubio1,2 e João Batista de Pinho1,3
1

Laboratório de Ornitologia, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá-MT
antilophiagaleata@yahoo.com.br, 3E-mail: pinho@cpd.ufmt.br

2

E-mail:

Synallaxis albilora (Passeriformes: Furnariidae) é uma ave comum no subbosque de florestas semi-decíduas, florestas galerias e densas formações
arbustivas nas margens de corpos hídricos. Distribui-se pelo sudoeste do
Brasil, leste da Bolívia e norte do Paraguai, sendo restrito a áreas alagáveis. O
objetivo deste estudo foi descrever alguns aspectos de sua biologia reprodutiva
e história de vida. Este trabalho foi desenvolvido em uma floresta
monodominante e alagável de Vochysia divergens Pohl. (cambarazal)
localizada na região de Pirizal (16°15’S e 56°22’W), Pantanal de Poconé, Mato
Grosso, durante o período de agosto a dezembro de 2001, 2002 e 2005. S.
albilora constrói ninhos com gravetos, este consta de dois compartimentos
principais: câmara oológica e túnel, sendo similar ao observado nas demais
espécies de Synallaxis. A obtenção do material e confecção é realizada na
maior parte por apenas um indivíduo, quando o casal participa da construção,
ambos mantém contato sonoro enquanto vasculham e depositam material no
ninho. Foram encontrados ninhos apoiados em arbustos e galhos de árvores,
em média a 1,5 metros de altura. Os ninhos (n=37) foram monitorados em
intervalos de 1-3 dias. Estes continham até 4 ovos. Os ovos são piriformes,
esbranquiçados e apresentam superfície opaca. Nenhum ovo apresentou
manchas ou qualquer ornamentação na sua superfície. O período de incubação
foi de 15,6 dias (n = 3) e de ninhegos 13,5 dias (n = 2). Cinco dos 37 ninhos
foram bem sucedidos (13,5%), sendo que 81% (n = 30) dos ninhos foram
predados, tendo 21 (70%) delas ocorrido durante a fase de ovo e 9 (30%)
durante a fase de ninhegos e 5,5% (n = 2) foram abandonados.
Palavras-chaves: Synallaxis albilora, biologia reprodutiva, Pantanal
Órgão Financiador: bolsa Fapemat para TCR.
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18. BIOLOGIA REPRODUTIVA DE SULA LEUCOGASTER NO

ARQUIPÉLAGO DE SÃO PEDRO E SÃOPAULO.
Roberto Cavalcanti Barbosa Filho¹ Carolus Maria Vooren ²
Depto. Oceanografia, FURG -RS E-mail: ¹rcbfilho@zipmail.com.br ²doccmv@furg.br

O Arquipélago de São Pedro e São Paulo (00° 55′ 08″ N, 29° 20′ 35″W) está
situado à 1.010 Km da costa brasileira. Possui cinco pequenas ilhotas e cinco
rochas e é local de nidificação de Sula leucogaster. Aspectos da biologia
reprodutiva da espécie foram estudados no local entre 2001 e 2002. Realizouse na Ilhota Belmonte, onde se concentra 90% da população, mapeamento de
territórios reprodutivos, marcação com anilhas coloridas de adultos e ninhegos,
e monitoramento dos territórios em 15 ocasiões intercaladas ao longo do
período de estudo. Verificou-se a existência de um denso ninhal na Ilhota com
171 territórios, ocupando uma área de aproximadamente 600 m², onde ocorreu
uma densidade de 0,3 territórios/ m². Cerca de 85% dos territórios
apresentaram atividade reprodutiva, com desenvolvimento de ovos ou
ninhegos. O percentual de territórios com ovos variou durante o ano, sendo
maiores (X²=36,88, df=1, p<0,01) nos meses de setembro, março e maio (27%)
do que no restante do ano (12%). O intervalo entre os picos de posturas, a
saber setembro (37 posturas) e março (40 posturas) foi de sete meses.
Territórios com um ovo constituíram entre 5% e 15 % dos territórios; territórios
com dois ovos variaram entre 7% (novembro) e 21% (maio); e com três ovos
entre 0 (janeiro e julho) e 1 % (setembro). O tamanho médio das posturas foi
de 1,6 ovos. O percentual de territórios com ninhegos foi maior (X²=24,88, df=1,
p<0,01) entre setembro e março (46%) do que no período de maio a julho
(20%). Ninhegos recém-eclodidos apresentaram máximo em novembro (6%
dos territórios), juntamente com ninhegos cobertos por penugem branca (6%);
ninhegos com penugem, rêmiges e retrizes apresentaram pico em janeiro
(13%) e ninhegos com plumagem de juvenil em setembro (32%) e março
(21%). No total, 56% das posturas estudadas tiveram seu desenvolvimento
interrompido na fase de ovo; 14% geraram ninhegos recém-eclodidos,
ninhegos cobertos com penugem ou ninhegos com penugem, rêmiges e
retrizes, tendo ocorrido mortalidade em uma destas fases; e 30%
desenvolveram-se até o estágio de ninhego apto ao vôo, com plumagem de
juvenil.
Palavras chave: Sula leucogaster, reprodução, sucesso.
Órgão Financiador: Programa Arquipélago (CIRM) e CAPES.
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19. BIOLOGIA REPRODUTIVA DE CERCOMACRA MELANARIA

(AVES, PASSERIFORMES) NO PANTANAL DE POCONÉ, MATO
GROSSO
Bianca Bernardon1 e João Batista de Pinho1,2
1

PG em Ecologia e Conservação da Biodiversidade – Instituto de Biociências/Universidade Federal de
Mato Grosso. E-mail: biabernardon@yahoo.com.br; 2 Núcleo de Estudos Ecológicos do Pantanal-UFMT.
E-mail: pinho@cpd.ufmt.br.

A biologia reprodutiva é um importante aspecto nos estudos de ecologia de
populações de aves, sendo essencial na identificação de medidas de
conservação de espécies em declínio ou ameaçadas. A carência de
informações básicas sobre a biologia reprodutiva de aves no Pantanal
prejudica a elaboração de propostas de manejo e conservação para região,
tendo-se em vista o atual grau de degradação desses ambientes naturais.
Pertencente à família Thamnophilidae, Cercomacra melanaria (Chororó do
Pantanal) é a única espécie endêmica de toda a região do Pantanal, habitando
matas secas e matas de galeria. Informações a respeito de sua biologia são
escassas, assim como sobre suas respostas a alterações ambientais. A
pesquisa foi desenvolvida na Fazenda Retiro Novo, município de Nossa
Senhora do Livramento, Mato Grosso. Este estudo teve como objetivo
descrever aspectos da biologia reprodutiva e da história de vida de C.
melanaria. A procura e monitoramento de 25 ninhos foram realizados entre
agosto e novembro de 2005. O ninho mais baixo apresentou 0,23 m e o mais
alto 4,5 m de altura, (média=0,85 m; n=23). Machos e fêmeas participam da
confecção, incubação dos ovos e alimentação dos filhotes. O tempo médio de
ovo (n=3) foi de 15,5 dias e de permanência dos filhotes no ninho (n=4) 10
dias. O menor período de ovo foi de 14,5 dias e o maior 16. Já o menor tempo
de permanência de um filhote no ninho foi de 9,5 dias e o maior 10,5 dias. A
predação foi a única causa de perda de ninhos ativos. Ninhos são
considerados ativos quando se encontram no período de incubação ou
ninhego. Outras causas de fracasso foram o abandono e a queda de ninhos,
sendo que estas ocorreram apenas durante a fase de construção. As
informações adquiridas nesta pesquisa são essenciais para a definição segura
de estratégias para a conservação e manejo da espécie.
Palavras-chave: Cercomacra melanaria, Biologia reprodutiva, Pantanal.
Órgão Financiador: Bolsa Fapemat para BB
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BIOPSIA TESTICULAR EM PERIQUITÃO MARACANÃ
(ARATINGA
LEUCOPHTHALMUS)
POR
MEIO
DE
CELIOSCOSCOPIA EXPLORATÓRIA
20.

Juliano Vogas Peixoto1, Vinícius Tolentino Ribeiro2, Monique Aline das Dores
Teles2, Tarcízio Antônio Rego de Paula3.
1

Mestrando em Morfofisiologia da Reprodução de Animais Silvestres, Universidade Federal de
Viçosa (UFV), 2 Graduando (a) de Medicina Veterinária, UFV, 3Professor do Depto. de
Veterinária, UFV, E-mail: tarcizio@ufv.br

A biópsia testicular é um procedimento diagnóstico e experimental para o
acesso ao tecido testicular. É ainda pouco utilizada devido ao receio de lesões
irreversíveis na função gametogênica, embora inúmeros trabalhos relatem a
segurança desta técnica. Um fator complicador para o uso desta técnica em
aves é o acesso aos testículos, uma vez que estes se encontram no interior da
cavidade celomática. Este trabalho consiste na utilização de biopsia, como
método de obtenção de tecido testicular suficiente para estudo da
espermatogênese, avaliação do status reprodutivo e de patologias
reprodutivas. Quatro machos, previamente sexados por técnica de PCR,
lotados no Centro de Triagem de Animais Silvestres da Universidade Federal
de Viçosa (CETAS–UFV) foram anestesiados com vapor de isofluorano via
máscara e dispostos em decúbito lateral direito sob bolsa de água aquecida. O
membro pélvico esquerdo foi tracionado cranialmente, enquanto o membro
pélvico direito foi fixado à mesa por meio de uma fita adesiva. O local da
incisão foi uma região formada por um triângulo imaginário, tendo como
vértices o fêmur esquerdo, o púbis e a última costela esquerdos. Fez-se uma
pequena incisão de pele e com uma tesoura de ponta fina penetrou-se a
musculatura divulsionando-se a mesma e acessando a cavidade celomática.
Pela incisão foi introduzido um otoscópio veterinário com cone de 5mm de
diâmetro permitindo a localização das gônadas. Paralelo ao cone, foi
introduzida uma pinça rígida de biopsia, que guiada visualmente através do
otoscópio, permitiu acessar e coletar uma porção do tecido testicular, a qual foi
imersa em líquido fixador Carnovsky. A ruptura da albugínea provocou
hemorragia, que foi contida com hemostasia compressiva com gaze estéril. A
sutura foi realizada em dois planos utilizando nylon 0,25. Aplicado 15mg/kg
enrofloxacina 2,5% IM SID 5 dias e 5mg/kg flunixin meglumine IM SID 3 dias.
Concluindo, embora os riscos que envolvem todo procedimento cirúrgico, a
técnica com o uso de otoscópio mostrou-se viável ao acesso ao testículo.
Palavras chave: Aratinga leucophthalmus, testículo, biopsia.

23

ESTAÇÃO REPRODUTIVA DE AVES NOS
RUPESTRES DA SERRA DO CIPÓ, MINAS GERAIS
21.

CAMPOS

Lílian Mariana Costa1 e Marcos Rodrigues2
1

Graduação em Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte.
lilianbio@gmail.com.
2
Prof. Dr. do Depto. de Zoologia, UFMG. ornito@mono.icb.ufmg.

O interesse na investigação dos fatores que controlam a época reprodutiva das
aves é muito antigo, mas poucos estudos são focados em aves tropicais. Há
dois padrões gerais que distinguem as estações reprodutivas entre as zonas
tropicais e temperadas: (1) maior duração das estações e (2) maior assincronia
reprodutiva entre espécies e indivíduos, nos trópicos. Alguns estudos mostram
que a elevação altitudinal é uma variável ambiental que também pode atuar na
evolução de histórias de vida. O presente trabalho teve como objetivo testar a
hipótese de que o padrão de reprodução de aves em altas altitudes é diferente
do padrão encontrado em baixas altitudes, nos trópicos. A pesquisa foi
realizada em uma área de Campo Rupestre de 96 hectares localizada à cerca
de 1250 metros de altitude, inserida na APA Morro da Pedreira, Serra do Cipó,
Minas Gerais. O estudo consistiu em encontrar ninhos e jovens de aves para
detectar a época reprodutiva das espécies que ocorrem na área. Os jovens
encontrados possibilitaram estimar a época provável de nidificação da espécie.
Desde julho de 2005 foram registrados 19 ninhos e 24 jovens de 21 espécies
de aves, indicando um total de 22 eventos de nidificação. O pico de maior
atividade reprodutiva ocorreu entre os meses de outubro e dezembro. Dos 11
ninhos encontrados em atividade, em apenas dois (18%) foi detectado
sucesso. Esta porcentagem corresponde ao alto índice de predação
característico de hábitats tropicais. Cerca de 27% dos ninhos ativos estavam
parasitados por Molothrus bonariensis, considerado uma das ameaças às
espécies vulneráveis que ocorrem no local. Os resultados sugerem que não há
diferença no padrão de nidificação entre as populações de alta e baixa altitude.
Entretanto, um maior número de espécies precisa ser estudado ao longo de
mais períodos reprodutivos para que os reais padrões possam ser
eventualmente detectados.
Palavras chave: Campo Rupestre, Biologia Reprodutiva, gradiente altitudinal
Órgão Financiador: CNPq, Fundação O Boticário de Proteção à Natureza,
Bolsa FAPEMIG para LMC.
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SUCESSO REPRODUTIVO E TERRITORIALIDADE DE
SYNALLAXIS ALBESCENS (AVES: FURNARIIDAE) NA
ESTAÇÂO ECOLÓGICA DE ÁGUAS EMENDADAS/BRASÍLIA/DF

22.

Sheila Silva Rodrigues e Miguel Ângelo Marini
Depto. De Zoologia, UnB, Brasília-DF, E-mails: unbiosheila@yahoo.com.br; marini@unb.br.

O uipí (Synallaxis albescens, Temminck 1823) é um furnarídeo comum no
Brasil Central, onde habita cerrado ralo, podendo ser encontrado em vários
ambientes abertos. Como a biologia reprodutiva e a territorialidade dessa
espécie são aspectos pouco conhecidos, este trabalho tem por objetivos
descrever o ninho, período reprodutivo, sucesso reprodutivo e delimitar o
tamanho dos territórios. O estudo foi realizado na Estação Ecológica de Águas
Emendadas, DF, em uma área de 100 ha (1 km x 1 km), denominado grade. As
aves foram capturadas com redes de neblina entre agosto de 2002 e janeiro de
2006. Cada indivíduo foi marcado com anilha metálica fornecida pelo
CEMAVE/IBAMA e uma seqüência única de três anilhas coloridas, foram
realizadas medidas morfométricas e observada a presença de mudas,
protuberância cloacal e placa de incubação. Para a determinação do sucesso
reprodutivo e descrição de ninhos foram realizadas procuras ativas dentro da
grade. A demarcação dos territórios das aves foi realizada entre agosto de
2004 e julho de 2005. Foram anilhados 21 indivíduos com peso de 12,2 ± 1,54
g. Indivíduos com mudas (n = 20) foram registrados: 8 em janeiro, 1 em junho,
1 em julho, 1 em setembro, 1 em outubro, 3 em novembro e 5 em dezembro.
Apenas 1 indivíduo capturado apresentou placa de incubação no mês de
janeiro e nenhuma ave apresentou protuberância cloacal. Foram encontrados
16 ninhos: 7 em 2003, 3 em 2004 e 6 em 2005, dos quais apenas 1 obteve
sucesso na reprodução. Três ninhos foram observados na estação reprodutiva
que se estendeu de setembro a dezembro de 2004 em fitofisionomias de
parque de cerrado, cerrado ralo e campo sujo. Os ninhos apresentavam forma
oval e possuíam dois compartimentos distintos: a câmara oológica e o túnel de
acesso. As ninhadas variaram de 1 a 3 ovos brancos. Os três ninhos foram
predados. Essa espécie mostrou-se residente e territorialista ao longo do
período observado. Synallaxis albescens concentra suas atividades em parque
cerrado, cerrado ralo e campo sujo onde foram delimitados três territórios. Os
territórios foram traçados e apresentam respectivamente 0.85 ha, 0.64 ha e
0.33 ha. Os territórios não foram estabilizados.
Palavras-chave: Synallaxis albescens, Sucesso reprodutivo, Territorialidade,
cerrado.
Orgão Financiador: Bolsa IC-CNPq para SSR e Produtividade em Pesquisa
para MÂM.
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23. OBSERVAÇÕES DE ESCOLHA DE MODELO DE NINHO POR

ANODORHYNCHUS
LEARI
(AVES:
PSITTACIDAE)
FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO

NA

Oriel Nogali¹,Fernanda Jungueira Vaz Guida1, Luiz Antonio Bezerra de Melo
Lula1, Mario Eduardo Bernini1
¹Biólogos, Fund. Pq. Zoológico de São Paulo, E-mail aveszoo@zoologico.sp.gov.br

Considerada criticamente ameaçada, a Anodorhynchus leari (Psittacidae) é
uma espécie endêmica do sertão do nordeste da Bahia. Tem como hábito
procurar por fendas nos paredões rochosos em busca de abrigo ou locais para
nidificação. Os ninhos utilizados foram todos confeccionados em madeira,
tendo como principal diferença o seu formato e tamanho. As observações
foram feitas duas vezes ao dia com duração de 10 minutos para cada recinto,
durante 17 meses e totalizaram 408 horas. Os ninhos apresentavam as
seguintes dimensões : modelo A (tipo torre) base superior 30 cm x 30 cm, base
inferior 60 cm x 30 x cm, largura da torre 30 cm, altura 106 cm; modelo B (tipo
“Z”) base com 50 cm x 45 cm, base inclinada 45 cm x 45 cm, altura 45 cm;
modelo C (retangular com fragmentos de madeira no interior) 100 cm x 45 cm x
50 cm; modelo D (retangular com tijolos de barro no interior) 100 cm x 45 cm x
50 cm. Foram escolhidos 6 recintos, cada um com um casal previamente
pareado, onde foram colocados os modelos A,B e C, e o modelo D foi
colocado somente em três recintos. Os 4 modelos tiveram seu exterior
desgastados por bicadas sem diferenças significativas entre eles. Apesar de
somente 3 recintos estarem com o modelo D, este foi o que obteve um maior
número de aproximações, sendo presenciadas cópulas somente nestes
recintos. Foi observada uma maior freqüência das araras no interior dos ninhos
C e D. Pode-se concluir que o material e o interior dos ninhos modelo D foram
os mais utilizados podendo estar esse modelo mais adequados as
características biológicas dessa espécie.
Palavras chave: Guaruba guarouba; Reprodução em cativeiro; Cuidado
neonatal.
Apoio financeiro: Fundação Lymington
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MANEJO REPRODUTIVO DE ARARAJUBA, GUARUBA
GUAROUBA
(PSITTACIDAE
PSITTACIFORMES),
NA
FUNDAÇÃO LYMINGTON, SP.
24.

Erica Pacifico¹; Linda Nelson Witkoff¹
1. Fundação Lymington, Caixa Postal 50, CEP: 06950-996 – Juquitiba – SP, Brasil.
ericapacifico@yahoo.com.br; fundação_lymington@terra.com.br.

A reprodução em cativeiro é uma ferramenta alternativa para conservação de
aves no Brasil, no entanto atingir resultados significativos que considerem a
estabilidade da espécie em cativeiro demanda tempo e um gradual
desenvolvimento da técnica de manejo reprodutivo. Neste trabalho serão
apresentadas as técnicas utilizadas para a reprodução desta espécie em
cativeiro, considerando 5 anos de investimento nesta atividade pela Fundação
Lymington, criadouro conservacionista de Psitacídeos ameaçados. Entre 2001
e 2003, deu-se início às atividades como: pareamento dos casais,
reestruturação de recintos suspensos (A=1,45 x L=2,20 x P=1,0m), definição e
instalação dos ninhos em formato de degrau (L=60cm) com abertura de 12cm
de diâmetro. Em 2004, um casal (a) apresentou comportamento reprodutivo,
gerando 10 ovos e outro (b) 3 ovos; em 2005, (a) botou 8 ovos e (b) 4 ; em
2006, (b) botou 3 ovos mais; totalizando 27 filhotes com 4 óbitos no total até o
fim da temporada de 2005 e início de 2006. Os ovos foram incubados pelos
pais até aproximadamente 5 dias antes da eclosão, sendo incubados
artificialmente à temperatura de 37,0°C e 45% de umidade, no final do
desenvolvimento embrionário, com exceção de dois que foram incubados
artificialmente desde a postura e de seis que permanecem no ninho até a
eclosão, á título de experiência. Optou-se por permitir que os casais
incubassem seus ovos, com o intuito de avaliar a capacidade criação e
posteriormente comparar os resultados com desenvolvimento embrionário dos
incubados artificialmente. Nesta experiência o casal (a) incubou 3 ovos e criou
apenas 2 filhotes, sendo o último a eclodir, criado artificialmente; (b) incubou os
ovos, mas não criou os filhotes, 1 veio a óbito no primeiro dia de vida com
ausência de conteúdo alimenta no papo e outros dois foram retirados do ninho
após a eclosão para serem criados artificialmente, mas também vieram a óbito
posteriormente. Com 20 dias de vida os dois filhotes criados pelos pais (a)
pesavam em média 102g, enquanto os criados artificialmente, pesaram em
média 90g. Os resultados preliminares nos mostram que os filhotes do casal (b)
se desenvolvem melhor quando criados artificialmente enquanto os criados
pelo casal (a) obtiveram um melhor desenvolvimento quando criado pelos pais.
Palavras chave: Guaruba guarouba; Reprodução em cativeiro; Cuidado
neonatal.
Apoio financeiro: Fundação Lymington
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25. LESÃO NOS MEMBROS PÉLVICOS DE FILHOTES DE

PERIQUITÃO MARACANÃ (ARATINGA LEUCOPHTHALMUS)
POR SUBSTRATO ARTIFICIAL UTILIZADO NA NIDIFICAÇÃO
EM VIDA LIVRE.
Juliano Vogas Peixoto1, Maytê Koch Balarini1, Gediendson Araújo2, Simone
Scarpin de Sá2, Monique Aline das Dores Teles2, Cecília Sartori Zarif2,
Alexandre de Oliveira Tavela2, Tarcízio Antônio Rego de Paula3.
1

Mestrando (a) em Morfofisiologia da Reprodução de Animais Silvestres, Universidade Federal
de Viçosa (UFV), 2 Graduando (a) de Medicina Veterinária, UFV, 3Professor do Depto. de
Veterinária, UFV, E-mail: tarcizio@ufv.br

O periquitão maracanã (Aratinga leucophthalmus) é uma ave de porte médio
pertencente à ordem Psitaciforme, cor predominantemente verde, com algumas
penas vermelhas nas faces laterais de cabeça, pescoço e asas. São aves
monogâmicas que em vida livre constroem seus ninhos em ocos de árvores
utilizando folhagens e fibras vegetais. Ultimamente esses animais começaram
habitar regiões periurbanas e urbanas, utilizando restos de fios de algodão,
nylon e estopa para a confecção de seus ninhos. Esses materiais se enovelam
nos membros pélvicos dos filhotes ocasionando acidentes vasculares graves
seguidos necrose e perda de função. O Centro de Triagem de Animais
Silvestres da Universidade Federal de Viçosa (CETAS–UFV) vem registrando
vários incidentes dessa natureza, onde aves jovens de vida livre são
encontradas presas pelos membros pélvicos aos ninhos por materiais artificiais.
Os animais chegam debilitados, desnutridos, com comprometimento dos
membros por laceração de pele, luxação, fraturas, edemaciação, desidratação
e necrose distal ao centro de constrição, sendo muitas vezes impossível a
manutenção do membro afetado ou mesmo do animal. No período de 2003 a
2006 foram recebidas 12 aves com tais lesões, com maior ocorrência entre os
meses de fevereiro a maio de cada ano. No ano de 2003 foram encaminhados
ao CETAS-UFV cinco animais provenientes de duas ninhadas diferentes, em
2004 dois animais de mesma ninhada e em 2006 cinco animais de três
ninhadas diferentes. Foi realizado anti-sepsia das lesões com posterior
aplicação de pomada antimicrobiana e analgésica. As aves receberam
antibioticoterapia a base de enrofloxacina 2,5% e antiinflamatório
dexametasona via intramuscular. Desses animais, 4 sofreram amputação distal
de membro pélvico, 2 sofreram fratura de tibiotarso e tarsometatarso e 6 vieram
a óbito. Conclui-se que o deslocamento de animais tipicamente silvestres para
as regiões periurbanas e urbanas, reflete-se na adaptação a extratos
alternativos na confecção de ninhos, o que oferece um alto risco a integridade
de seus filhotes.
Palavras chave: Aratinga leucophthalmus, lesões, membros pélvicos.
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26. SELEÇÃO DE SÍTIO REPRODUTIVO DE AVES DE SUB-

BOSQUE EM UMA MATA CILIAR, NO PARQUE SESC BAÍA DAS
PEDRAS, POCONÉ, MT
Alexandro Cezar Florentino1; Fábio Henrique Oliveira Silva1; Cecília M. V.
Pinheiro da Silva1; Alessandra Bartimachi2, Bianca Bernardon2; João Batista de
Pinho3
PG em Ecologia e Conservação da Biodiversidade. UFMT-Instituto de Biociências. Av.
Fernando Corrêa da Costa, S/N, CCBS-II, Boa Esperança, CEP: 78060-900 Cuiabá-MT. Email: biabernardon@yahoo.com.br

Os locais próximos a corpos de água são habitats preferidos por algumas
espécies de aves para nidificação. O presente trabalho teve como finalidade
observar se existia relação entre a altura e o número de ninhos com o corpo de
água no sub-bosque. Desta maneira, este trabalho foi realizado numa mata
ciliar da Fazenda Parque Baía das Pedras SESC-Pantanal, Pantanal de
Poconé. A área estudada abrange um trecho de 50 metros de largura por 1,5
km de comprimento. Para a análise dos dados utilizou-se histogramas de
freqüência e regressão linear. Foram encontrados 28 ninhos das seguintes
espécies: Cranioleuca vulpina, Thryothorus leucotis, Synallaxis albilora,
Todirostrun latirostre, Todirostrun cinereum, Hemitriccus margaritaceiventer,
Thryothorus genibarbis, Leptopogon amaurocephalus, Monasa nigrifrons.
Sendo as mais abundantes: C. vulpina com 10 ninhos, seguida por T. leucotis 7
ninhos e S. albilora com 3 ninhos. As demais apresentaram baixa ocorrência.
Evidenciou-se que o número de ninhos diminui com o aumento da distância do
corpo de água. Não foi encontrado relação entre altura do ninho e a distância
do corpo de água (r2 = 0,096 e p = 0,109). Concluímos que o número de
ninhos diminui com a distância do corpo de água, e que a relação entre a altura
do ninho e a distância do corpo de água não foi significativa. Sugerindo que isto
pode ser um indicativo de seleção de sitio de nidificação.
Palavras-chave: seleção de sítio, ninhos, passeriformes sub-bosque.
Órgãos financiadores: 1 – Bolsa de Mestrado do CNPq - Brasil. 2 – Bolsa de
Mestrado da FAPEMAT/CAPES-Brasil. 3 – NEPA - Núcleo de Estudos
Ecológicos do Pantanal.
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27. REPRODUÇÃO DE ARDEIDAE NO DISTRITO DE PASSO

RASO, MUNICÍPIO DE TRIUNFO, RS, BRASIL
Angelo Luís Scherer; Janete de Fátima Martins Scherer e Maria Virginia Petry
Laboratório de Ornitologia e Animais Marinhos, Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Av.
Unisinos, 950. CEP: 93022-000, São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Brasil. E-mail:
alscherer@pop.com.br e vpetry@unisinos.br

Nos últimos anos, observa-se que Bubulcus ibis, originária da África, tem se
adaptado muito bem ao Brasil. Seu primeiro registro ocorreu em 1963 na Ilha
de Marajó e no Rio Grande do Sul ocorreu em setembro de 1973 e desde
então, suas populações crescem cada vez mais. O presente trabalho tem por
objetivo acompanhar a reprodução de três espécies de garças em um ninhal
localizado no distrito de Passo Raso, município de Triunfo, RS, verificando
possíveis diferenças reprodutivas desta espécie em relação às nativas. No
período de setembro de 2005 a fevereiro de 2006, foram acompanhados os
ninhos de Egretta thula, Ardea alba, e Bubulcus ibis. Semanalmente, foram
contados os números de ninhos e ovos de cada espécie, desde o início da
postura de ovos até o abandono dos ninhos, sendo considerado a taxa
reprodutiva o número de filhotes nascidos por ovo. O ninhal está localizado em
uma ilha formada por um lago artificial com vegetação arbustiva, predominando
Mimosa bimucromata. Nesta área foram marcados três quadrantes de 10 x 10
m, com distância de 10 m entre os mesmos. Foram avaliados 286 ninhos nos
três quadrantes, sendo 37 ninhos de A. alba, 164 ninhos de B.ibis e 85 ninhos
de E. thula. A espécie com maior número de ovos/ninho e filhotes nascidos por
par reprodutor foi E. thula com 3,17 ovos (1 a 5 ovos) e 1,61 filhotes (0 a 4
filhotes). A. alba teve 2,84 ovos/ninho (0 a 5 ovos) e 1,32 filhotes (0 a 3 filhotes)
nascidos por par reprodutor e B. ibis com 2,81 ovos/ninho (1 a 7 ovos) 1,29
filhotes (0 a 4 filhotes) nascidos por par reprodutor. Verifica-se que as espécies
nativas tiveram maior número de filhotes por par reprodutor, comparando-as
com B. ibis. Entretanto, ninhais avaliados em Porto Alegre e Lindolfo Collor, B.
ibis também aparece com maior número de ovos e filhotes nascidos. Isto se dá
pelo fato de ela ser mais abundante nas áreas avaliadas, o que demonstra sua
rápida adaptação em relação às espécies nativas.
Palavras-chave: nidificação, área úmida, garças.
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Russo1; Simone Corazza1; Oriel Nogali1; Talita Arantes1; Maristela Leiva1; Érica
Cristina Pacífico de Assis2
1

FPZSP, E-mail: fguida@sp.gov.br, luana_paola@yahoo.com.br 2Fundação Lymington, E-mail:
ericapacifico@yahoo.com.br.

A FPZSP vem obtendo sucesso na reprodução do Gavião de Penacho,
Spizaetus ornatus, com o nascimento do segundo filhote desta espécie em
cativeiro. O objetivo deste trabalho é comparar os dados de incubação e
desenvolvimento de dois filhotes de S. ornatus nascidos na FPZSP. Foram
cinco posturas no período de maio/2005 a março/2006, duas no ninho e três no
chão do recinto. Das posturas, uma foi deixada no ninho para os pais
incubarem, mas após 20 dias o ovo foi encontrado quebrado. As demais foram
incubadas artificialmente a uma temperatura de 37,2°C e umidade 55%, sendo
que dois ovos eram inférteis. O primeiro ovo fértil foi retirado do ninho com
peso inicial de 89,2g. Após um período de incubação de 48 dias, o filhote
nasceu pesando 56,4g. O segundo ovo, retirado do chão, com peso inicial de
86,22g teve uma incubação de 45 dias e o filhote nasceu sozinho pesando
59,06g. Ambos foram mantidos em incubadora a 35°C e umidade 60%, sendo
alimentados com neonato de rato picado sem pêlo e recebendo 5% de fosfato
bicálcico. Os dois filhotes tiveram desenvolvimento semelhante, exceto pelas
diferenças de peso. Comparando respectivamente o filhote 1 e 2: os primeiros
canhões de pena pretos apareceram nas costas e asas depois de 22 e 23 dias;
as primeiras tentativas de vôo aconteceram em média com dois meses e após
esse mesmo período, começaram a se alimentar sozinhos. Com
aproximadamente três meses, eles pesavam 1095g e 1430g respectivamente.
No início foram alimentados com rato e eventualmente codorna. Atualmente,
também recebem pintinho e cobaia, somando uma dieta de 700g por semana e
realizando jejum uma vez na semana. Ainda não foi realizada a sexagem das
aves, mas considerando porte, peso e largura do tarso, acredita-se que o
primeiro filhote seja um macho e o segundo, uma fêmea. Diante do exposto,
pode-se perceber que esta espécie se desenvolve com sucesso quando criada
artificialmente e que os dados obtidos em cativeiro, contribuem
significativamente para o conhecimento sobre a biologia reprodutiva desta
espécie pouco estudada no Brasil.
Palavras chave: Spizaetus ornatus, incubação artificial, reprodução.
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A FPZSP vem obtendo sucesso na reprodução do Gavião de Penacho,
Spizaetus ornatus, com o nascimento do segundo filhote desta espécie em
cativeiro. O objetivo deste trabalho é comparar os dados de incubação e
desenvolvimento de dois filhotes de S. ornatus nascidos na FPZSP. Foram
cinco posturas no período de maio/2005 a março/2006, duas no ninho e três no
chão do recinto. Das posturas, uma foi deixada no ninho para os pais
incubarem, mas após 20 dias o ovo foi encontrado quebrado. As demais foram
incubadas artificialmente a uma temperatura de 37,2°C e umidade 55%, sendo
que dois ovos eram inférteis. O primeiro ovo fértil foi retirado do ninho com
peso inicial de 89,2g. Após um período de incubação de 48 dias, o filhote
nasceu pesando 56,4g. O segundo ovo, retirado do chão, com peso inicial de
86,22g teve uma incubação de 45 dias e o filhote nasceu sozinho pesando
59,06g. Ambos foram mantidos em incubadora a 35°C e umidade 60%, sendo
alimentados com neonato de rato picado sem pêlo e recebendo 5% de fosfato
bicálcico. Os dois filhotes tiveram desenvolvimento semelhante, exceto pelas
diferenças de peso. Comparando respectivamente o filhote 1 e 2: os primeiros
canhões de pena pretos apareceram nas costas e asas depois de 22 e 23 dias;
as primeiras tentativas de vôo aconteceram em média com dois meses e após
esse mesmo período, começaram a se alimentar sozinhos. Com
aproximadamente três meses, eles pesavam 1095g e 1430g respectivamente.
No início foram alimentados com rato e eventualmente codorna. Atualmente,
também recebem pintinho e cobaia, somando uma dieta de 700g por semana e
realizando jejum uma vez na semana. Ainda não foi realizada a sexagem das
aves, mas considerando porte, peso e largura do tarso, acredita-se que o
primeiro filhote seja um macho e o segundo, uma fêmea. Diante do exposto,
pode-se perceber que esta espécie se desenvolve com sucesso quando criada
artificialmente e que os dados obtidos em cativeiro, contribuem
significativamente para o conhecimento sobre a biologia reprodutiva desta
espécie pouco estudada no Brasil.
Palavras chave: Spizaetus ornatus, incubação artificial, reprodução.
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30. NIDIFICAÇÃO DE AVES NO PARQUE ECOLÓGICO DO

BASALTO NO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP
Alexandre Uehara do Carmo, Daniela Fernandes, Haroldo Cesar de Oliveira,
João Henrique Barbosa e Suzana Ferrari.
Centro Universitário de Araraquara – UNIARA. Rua Voluntários da Pátria, 1309. Centro,
Araraquara – SP. www.uniara.com.br

A redução da biodiversidade é acelerada através das ações humanas, que em
certos casos pode levar a extinção de espécies animais e vegetais. Um grupo
que vem sofrendo com a interferência antrópica são as aves, que possuem
cada vez menos locais para reprodução e nidificação. O objetivo do trabalho foi
analisar a diversidade e a composição da avifauna que nidifica no Parque
Ecológico do Basalto (6,5 ha), na região sudeste de Araraquara-SP. O
levantamento foi realizado entre os meses de janeiro a setembro/2005 e
novembro/2005 até abril/2006, totalizando 120 horas de observações e
identificação dos ninhos, realizados através de uma varredura procurativa, com
o auxilio de binóculos 7X35 e 10X50 e guias de campo. Foram encontrados 43
ninhos de 17 espécies distribuídas em 7 ordens, a maior ocorrência de ninhos
foi de Passeriformes (42%), seguida por Columbiformes (21%), Stringiformes
(14%), Psittaciformes (9%), Piciformes (7%), Apodiformes (5%) e Ciconiformes
(2%). Espécies de passeriformes como Hirudinea ferruginea foi avistada em
janeiro e fevereiro/2005 e mesmo período em rocha basáltica no ano seguinte.
Certhiaxis cinnamomea foi encontrado em fevereiro e março/2005, mas sem
sucesso reprodutivo. Coereba flaveola foi encontrada em janeiro, fevereiro,
agosto, setembro, novembro e dezembro/2005 e janeiro e fevereiro/2006.
Myiodinastes maculatus foi encontrado em fevereiro/2006. Ninhos de
Eupetonema macroura foram encontrados nos meses de novembro e
dezembro/2005 e janeiro/2006. Coragyps atratus foi encontrado em setembro e
novembro/2005, sem sucesso reprodutivo. Ninhos de Columba picazuro,
Columbina talpacoti, Scardafella squammata foram encontrados durante quase
todo período de estudo de janeiro/2005 a abril/2006, onde 58% deles estavam
abandonados, porém em 22% de ninhos foram encontrados vestígios de ovos,
já os demais com ninhegos. Este número de ninhos revela a importância da
manutenção e conservação de parques em centros urbanos, pois devido ao
crescimento desordenado da população, o aumento da monocultura agrícola,
desmatamentos e queimadas de fragmentos de mata, as aves vêm sendo
expulsos de seus habitats naturais, além disso, esses dados nos servem para
aumentar o conhecimento sobre a ecologia das aves dando subsídios para
programas de manejo de fauna.
Palavras chave: nidificação, varredura procurativa, conservação de parques.
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Os araçaris fazem parte da família Ramphastidae que é constituída de seis
gêneros e cerca de 33 espécies. Tanto o Baillonius bailloni como o Selenidera
maculirostris são comuns no Sudeste brasileiro, porém existem poucos
registros de reprodução destas espécies em cativeiro no Brasil. O objetivo
deste trabalho é descrever o manejo reprodutivo de casais de araçaris e
registrar os nascimentos na FPZSP. Em 2004 os casais foram transferidos para
recintos com 4,80m x 1,10m x 2,10m e em outubro de 2005 após a colocação
de ninhos confeccionados de palmeira jerivá, Syagrus romanzoffiana, e de
tulipa-africana, Spathodea campanula, começaram as posturas. A única
postura de Baillonius bailloni ocorreu em 17 de outubro e os 4 ovos foram
incubados artificialmente a uma temperatura de 37,20C e umidade de 60% por
um período de 16 dias. Um dos embriões morreu durante a incubação e os
outros 3 filhotes nasceram normalmente. A média de peso inicial dos filhotes foi
de 6,79g sendo que um dos filhotes veio a óbito com 10 dias e o outro com 13.
Dos dois casais de Selenidera maculirostris, um fez 4 posturas a partir de
novembro, porém todos os ovos estavam inférteis. O segundo casal fez a
primeira postura de 3 ovos em 1º de novembro, porém os dois filhotes nascidos
foram predados pelos pais no segundo dia de vida. A segunda postura foi em
dezembro e os dois ovos foram incubados pelos pais por 3 dias e
artificialmente por 13. A média de peso inicial dos filhotes foi de 7,71g sendo
que um dos filhotes veio a óbito com 17 dias. Este mesmo casal fez outra
postura de 3 ovos em janeiro de 2006 e após incubação de 16 dias, os três
filhotes também foram predados pelos pais no segundo dia de vida. A predação
de filhotes pelos pais é comum em ranfastídeos cativos e por razões ainda não
claras, os filhotes são susceptíveis a desenvolver candidíase e por isso são
medicados com Nistatina a partir do segundo dia de vida. Os filhotes criados
artificialmente foram alimentados com ração industrializada EXACT® Kaytee
acrescida de papa cremosa de banana e maça Nestlé® e mantidos em uma
incubadora artificial a uma temperatura inicial de 370C. Pode-se concluir que o
uso de ninhos confeccionados a partir de árvores é um importante estímulo
para a reprodução de ranfastídeos em cativeiro.
Palavras chave: Baillonius bailloni, Selenidera maculirostris, reprodução
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32. EFEITOS DOS EUCALIPTOS NA DENSIDADE DE NINHOS DE

CHRYSOMUS RUFICAPILLUS (ICTERIDAE) EM LAVOURAS DE
ARROZ IRRIGADO NO SUL DO RIO GRANDE DO SUL – UMA
ANÁLISE PRELIMINAR
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Chrysomus ruficapillus é considerado praga em plantações de arroz no sul do
Rio Grande do Sul. Entretanto, pouco se conhece sobre a interação da ave
com os diversos ambientes que compõem a paisagem dos arrozais. Plantações
de eucaliptos estão entre os diferentes biótopos que integram esse
agroecossistema no sul do Brasil. O trabalho objetiva-se a conhecer a
influência dos eucaliptos na densidade de ninhos de garibaldi em lavouras de
arroz. A pesquisa situou-se na Granja Quatro Irmãos (32º14'40”S 52º29'32”W),
município de Rio Grande – RS. Selecionaram-se dois talhões de eucalipto (A e
B) localizados no meio da lavoura, com mais de 200 m de comprimento cada.
Para cada talhão, determinaram-se quatro pares de parcelas de 0,5 ha.,
dispostas em quatro distâncias diferentes do eucalipto (50 m, 125 m, 200 m e
350 m). Contagens de ninhos com periodicidade quinzenal no interior das
parcelas foram efetivadas. Um total de 54 ninhos foram detectados. Parcelas
localizadas próximas aos eucaliptos (50 m) apresentaram 90,5% dos ninhos
encontrados (A=26 e B=22). Foi encontrada uma relação entre a proximidade
dos eucaliptos e a densidade de ninhos de C. ruficapillus. Porém, vários fatores
além da presença do eucalipto, podem estar envolvidos na densidade de
ninhos, tais como: espessura e comprimento do eucalipto, abundância de
plantas invasoras e efeito de borda nas parcelas.
Palavras chave: Agroecossistema, reprodução e população.
Órgãos financiadores: Universidade Católica de Pelotas e Granja 4 Irmãos
S/A.
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33. BIOLOGIA REPRODUTIVA DE CULICIVORA CAUDACUTA

(TYRANNIDAE) EM TAPIRA - MG.
Robson Silva e Silva
Rua São José, 48 apt.31, CEP 11040-200, Santos-SP, e-mail: rsilvaesilva@uol.com.br.

Culicivora caudacuta é um pequeno passeriforme considerado ameaçado de
extinção no Brasil, onde ocorre de forma pontual em algumas poucas
localidades na região central e sul, em especial nas áreas de Cerrado com
campos limpos nas proximidades de ambientes aquáticos. O objetivo deste
estudo é fornecer informações sobre a biologia reprodutiva da espécie, que é
praticamente desconhecida no Brasil. Entre julho de 2002 e fevereiro de 2006
foi realizado o levantamento da avifauna na área, e regiões adjacentes, da
empresa Fosfertil (Complexo de Mineração de Tapira), no município de TapiraMG (19º 49’S, 46º 50’W), por meio de visitas mensais com duração de dois
dias. A região é dominada por campos limpos e alguns fragmentos
remanescentes de Mata Atlântica, com grande influência da pecuária e
agricultura. A espécie foi localizada na área de reserva legal da empresa (com
1.430,20ha), sendo o primeiro ninho encontrado em 12/2003. Os dois filhotes já
estavam fora do ninho. Em 11/2004 foi achado outro ninho, com filhotes dois
filhotes pequenos no ninho. O terceiro ninho foi encontrado em 10/2005 e
possuía três ovos. A distância entre estes ninhos variava entre 40 e 88m,
provavelmente pertencendo ao mesmo casal. Tinham formato de taça e foram
construídos em arbustos, numa altura variando de 45cm a um metro do solo.
Um fato interessante observado em todas as temporadas reprodutivas
acompanhadas foi a presença de três adultos. A incubação, alimentação dos
filhotes no ninho, e depois fora deste, eram tarefas realizadas pelos três
adultos. A presença deste ajudante “helper” é incomum entre os tiranídeos e
não havia sido observada para esta espécie em estudos realizados na
Argentina. Entre os itens alimentares fornecidos aos filhotes foram observados:
libélulas, moscas, grilos, aranhas e mutucas. Os adultos foram vistos
alimentando seus filhotes até o mês de março. Os trabalhos na área de estudo
continuam e alguns indivíduos, de territórios distintos, foram capturados e
anilhados para serem monitorados.
Palavras chave: Culicivora caudacuta, biologia reprodutiva, Tapira.
Órgão Financiador: Fosfertil S/A – Complexo de Mineração de Tapira.
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34. ESTIMATIVAS POPULACIONAIS DE AVOANTES ZENAIDA

AURICULATA (AVES COLUMBIDAE, DESMURS, 1847) EM
COLÔNIAS REPRODUTIVAS NO NORDESTE DO BRASIL
Elivan A. de Souza1, Wallace R. Telino-Júnior2, João L. X. do Nascimento1,
Rachel Mª. de Lyra-Neves2, Severino M. de Azevedo Júnior 3, Carlos Leal Filho
4
e Albano Schulz Neto 5.
1

IBAMA/CEMAVE www.ibama.gov.br/cemave ; 2 UFRPE Campus II; 3 UFRPE Campus I; 4
FLONA do Araripe - CE. 5 Consultoria Ambiental Ltda.

Zenaida auriculata é uma ave que no período reprodutivo institui hábitos
gregários, reunindo-se em colônias de milhares de indivíduos. Tornando-se
uma espécie de potencial cinegético, em se constituindo num recurso que sofre
permanente pressão de caça, faz-se necessário o estabelecimento de métodos
de monitoramentos que indiquem, em tempo real, estimativas populacionais da
espécie. Objetivando quantificar a população de avoantes durante o período
reprodutivo, realizou-se no período de 1991 a 2005 a quantificação dessas
aves, através de duas metodologias de contagens, na população de 20
colônias reprodutivas instaladas em 6 estados da região Nordeste: Bahia,
Ceará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Paraíba. O primeiro método
consistiu em conhecer as linhas de passagens das aves, entre as áreas de
procriação, alimentação e dessedentação no período matutino e vespertino, em
seguida proceder a contagem de uma amostra dos indivíduos que se deslocam
por estas linhas. Já no segundo método, delimitaram-se algumas áreas dentro
da colônia, correspondendo a um mínimo de 5% da área total, onde
quantificou-se ninhos, ovos e filhotes, presentes em cada quadrante. Como
resultados, verificou-se que a metodologia de contagem direta dos indivíduos
em vôo, mostrou-se eficiente para avaliações e tomadas de decisões rápidas,
entretanto a metodologia de contagem por quadrantes responde de forma mais
eficiente em longo prazo, pois permite a adição de outras informações como:
taxas de natalidade, mortalidade, recrutamento, predação entre outras, que
permitem a avaliação dos impactos de uso em médio e longo prazo.
Concluindo-se que uma das metodologias pode apresentar resultados mais
reais não só do quantitativo populacional, mas de toda dinâmica reprodutiva.
Palavras Chaves: Avoantes, Censos, Monitoramento.
Financiamento: IBAMA/CEMAVE
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35. Notas sobre a nidificação de Thamnophilus palliatus e

Thamnophilus ambiguus (Thamnophilidae) no Estado do Rio
de Janeiro.
Eduardo Maciel 1
1

Chefe da DICRAM/DCN da Fundação Instituto Estadual de Florestas do Rio de Janeiro. Av.
Presidente Vargas, 670, 19º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP20071-001. E-mail:
ems.maciel@gmail.com

Apesar de ambas as espécies serem comuns em todo o Estado, inclusive
dentro da cidade do Rio de Janeiro, informações sobre a nidificação dessas
duas espécies são escassas na literatura. Choca-listrada, Thamnophilus
palliatus: Em 15/12/2001 em uma estreita faixa de vegetação de restinga,
próximo à Lagoa do Padre ou de Guarapina, Município de Maricá, foi
encontrado um ninho em forma de cesto, escondido num emaranhado de
arbustos, fixado numa forquilha horizontal a aproximadamente 1,45 m de
altura. Na data da observação o macho empenhava-se em chocar os dois ovos
que se encontravam no interior do ninho. Os ovos são de coloração branca
com manchas marrons, traços muito finos e outros desbotados cobrindo toda a
superfície, sendo mais concentrados no pólo rômbico. Pode-se notar que são
desiguais no formato, um mais alongado do que o outro. Choca-bate-cabo,
Thamnophilus ambiguus: Em 27/08/2001 foi encontrado um ninho em um
arbusto próximo a uma trilha na mata do Parque Estadual da Chacrinha. Este
Parque compreende uma pequena área florestada de 13,3 ha localizada em
pleno centro urbano no Bairro de Copacabana (Município do Rio de Janeiro). O
ninho foi construído em forma de cesto, com fibras vegetais finas e grossas de
paredes delgadas (podendo-se observar o seu interior). A face exterior do
ninho apresenta vários fungos, longas fibras penduradas e até mesmo um
pequeno pedaço de embalagem plástica. O interior apresenta-se sem forração,
medindo 7cm de diâmetro e 6 cm de profundidade. Este ninho estava fixado
em uma forquilha horizontal de 1,30m de altura do solo. Na data da descoberta
a fêmea encontrava-se no ninho, permitindo a aproximação até 1m de
distância, após está distância a fêmea abandonava temporariamente em vôo
baixo, permanecendo por perto vocalizando. Após a sua saída foi possível
observar o interior do ninho, onde se encontravam dois ovos. Os ovos são de
coloração branca salpicados com pequenas manchas marrons espalhadas por
todo o campo mais concentradas no pólo rômbico. Em 13/09/01 constatamos
um único filhote no ninho e no dia 17/09/01 estava vazio. Este ninho foi
coletado e depositado na coleção do Laboratório de Ornitologia da UFRJ.
Palavras-chave: Thamnophilidae, Rio de Janeiro
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1. Etograma de Mergus octosetaceus (Anseriformes: Anatidae)
em uma lagoa artificial no Parque Estadual do Itacolomi, Ouro
Preto, MG.
Marconi Campos Cerqueira Junior1, Gabriel Arvelino de Paula1, Rômulo Ribon1
E-mail: marconi_cerqueira@yahoo.com.br
1. Departamento de Ciências Biológicas / ICEB – Universidade Federal de Ouro
Preto, Ouro Preto - MG
Uma das aves mais raras do mundo, o pato-mergulhão (Mergus octosetaceus)
está ameaçado de extinção (criticamente em perigo) em todas as escalas
geográficas. Entretanto, sua biologia é ainda pouco conhecida. O presente
trabalho teve por objetivo elaborar um etograma de um indivíduo de patomergulhão registrado em uma lagoa artificial no Parque Estadual do Itacolomi,
Ouro Preto, no período de abril a agosto de 2004. Fizeram-se visitas periódicas ao
campo, onde as atividades da ave foram registradas. A quantificação das
freqüências de atividades do indivíduo se baseou em 41 horas de observação
seguindo a metodologia de “scan” de 1 minuto de observação em intervalos de 5
minutos. Observações ad libitum foram realizadas nos períodos entre os “scans”
para que se pudesse construir o repertório comportamental. Foram identificadas e
descritas 11 condutas comportamentais das quais 10 foram visuais (divididas em 4
categorias: manutenção, locomoção, alimentação e perturbação) e uma sonora. A
conduta mais freqüente foi o descanso (24%), seguida da conduta pescando
(23%) e da arrumação de penas (21%). O pato permanecia em mergulho, em
média, por 15 segundos (n= 28). A freqüência de perturbações humanas foi de 3%
e o indivíduo comportou-se nadando em direção oposta à perturbação,
vocalizando de modo alto e constante, com o pescoço e cauda eretos movendo a
cabeça lateralmente e repetidamente. Manteve ainda contato visual direto com a
fonte de ameaça e não saiu da lagoa. Após a realização de chamas-eletrônicas a
ave se deslocou deslizando na água usando as asas para propulsão. Foi
observado o forrageio do pato-mergulhão e uma lontra (Lontra longicaudis),
simultaneamente a uma distância aproximada de 10 metros durante o período
vespertino, sem nenhum comportamento agonístico, uma vez que a lontra é
conhecida como potencial predador daquele. O indivíduo apresentou mudanças
comportamentais ao longo do período de observação quando, no último mês em
que foi visualizado, tornou-se mais arredio à aproximação humana e não mais
empoleirava no tronco semi-submerso, utilizando a vegetação das margens como
pouso.
Palavras- chaves: Mergus octosetaceus, comportamento, etograma
Órgão financiador: Fundação O Boticário de Proteção à Natureza, PIBIC\CNPq,
UFOP.
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2. ETOGRAMA DE PENELOPE SUPERCILIARIS EM CATIVEIRO
Aline Zago de Grandi1 e Celine Melo²
1
Acadêmica do curso de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Uberlândia,
E-mail: liny_bio@yahoo.com.br
² Instituto de Biologia, Universidade Federal de Uberlândia
O estudo do comportamento e a construção de etogramas têm sido fundamentais
para subsidiar atividades de enriquecimento ambiental. Dentre os tipos de
enriquecimento, tem-se o alimentar e o comportamental, onde os animais cativos
são estimulados a exibirem comportamentos mais diversificados e similares
àqueles que possuem em ambiente natural. O enriquecimento, além de tornar o
animal cativo mais interessante ao visitante, melhora a qualidade de vida do
animal. Este estudo teve como objetivo analisar o recinto e o comportamento de
um espécime de Penelope superciliaris cativo. A coleta dos dados foi realizada no
Zoológico do Parque do Sabiá em Uberlândia (MG), entre abril e maio de 2006.
Foram realizadas 20 horas de observações, nos períodos manhã e tarde (7:0017:00). O método seguido foi de amostragem instantânea, sendo os dados
plotados em forma de pontos (1200 no total). Os comportamentos observados
foram reunidos em intervalos horários e em categorias. No total, Penelope
superciliaris exibiu 12 comportamentos, sendo eles: em pé em algum substrato
suspenso (29,58%), empoleirado (27,92%), comendo ração (9,08%), andando
(7,33%), parado no chão (7,25%), forrageando (5,58%), auto-limpeza (4,75%),
dormindo (4,33%), agachado no chão (2,67%), vocalizando (1%), empoleirado na
tela (0,41%), bebendo água (0,08%). O pico de maior atividade foi demonstrado
entre 13:00 e 16:00, no qual o indivíduo forrageava, deslocando ativamente dentro
do recinto. O Índice de Diversidade de Shannon-Weaver demonstrou que a
espécie observada apresentou uma tendência a concentrar a maior parte do seu
tempo em poucos comportamentos (J’=0,778), o que pode ser evidenciado por
ficar quase 60% do tempo em pé ou empoleirado. O cativeiro pode ser
considerado pequeno (±4m2) para as dimensões desta ave, apresentando
somente uma árvore, de pequeno porte, e uma estrutura de ferro para
empoleiramento. O alimento é oferecido em bandejas e contém ração e frutas em
pedaços, sendo oferecido sempre nos mesmos horários, duas vezes ao dia (10:00
e 16:00). Embora a espécie não apresente “pacing” característico, sugere-se a
inserção de estímulos no cativeiro, no sentido de diminuir a concentração em
poucos comportamentos, além de inserir novos comportamentos em seu
repertório.
Palavras chaves: enriquecimento ambiental, Penelope superciliaris, cativeiro.
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3. FRUGIVORIA E DISPERSÃO DE SEMENTES DE MYRSINE

CORIACEA (MYRSINACEAE) POR AVES
Shayana de Jesus
Universidade Federal do Paraná, Depto. de Zoologia, Curitiba/PR. E-mail:
shay_bio@yahoo.com.br
Estudos de frugivoria e dispersão de sementes por aves são fundamentais para a
compreensão da biologia reprodutiva das plantas, da dieta e comportamento
alimentar das aves consumidoras de frutos, e da importância das interações entre
espécies vegetais com frutos zoocóricos e a avifauna da região. Dois indivíduos
de Myrsine coriacea (Myrsinaceae) foram observados, de novembro de 2004 a
janeiro de 2005, no Parque Estadual de Vila Velha (Ponta Grossa, PR). Os
objetivos foram listar as espécies de aves consumidoras de seus frutos e estimar,
pelo comportamento de manipulação e ingestão dos frutos, quais as espécies
potenciais dispersoras das sementes. Em 48 horas de observações, foram
registradas 22 espécies de aves alimentando-se de seus frutos, todas
consideradas potenciais dispersoras de suas sementes. Os mais importantes
dispersores de sementes foram Colaptes melanochloros e Turdus rufiventris, que
apresentaram as maiores porcentagens relativas de consumo (18,99% e 18,39%,
respectivamente) e realizaram visitas curtas. Vireo olivaceus e Elaenia sp. foram
observados alimentando filhotes com frutos de M. coriacea. A participação das
espécies migratórias nas visitas às plantas foi relativamente alta (cinco espécies
migratórias, 43% do total de visitas), sugerindo que a frutificação dentro deste
período possa conferir uma vantagem à espécie devido ao maior número de
potenciais dispersores. Os frutos de M. coriacea destacam-se como um importante
recurso alimentar para a avifauna local. A espécie frutifica durante o período
reprodutivo da maioria das aves da região, provavelmente desempenhando
relevante papel no balanço energético e nutricional dos filhotes, e numa época em
as aves migratórias encontram-se no Parque Estadual de Vila Velha, certamente
sendo um item complementar na dieta dessas aves.
Palavras-chave: frugivoria; Myrsine coriacea; aves.
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4. UTILIZAÇÃO DOS FRUTOS DE SCHINUS TEREBINTHIFOLIUS

(ANACARDIACEAE) POR AVES
Shayana de Jesus
Universidade Federal do Paraná, Depto. de Zoologia, Curitiba/PR. E-mail:
shay_bio@yahoo.com.br
O conhecimento sobre as interações entre aves e plantas é de grande interesse
para a conservação das comunidades de aves, assim como para a recuperação
de áreas degradadas. Durante o período de março a julho de 2004, e de janeiro a
fevereiro de 2005, foram observados três indivíduos de Schinus terebinthifolius
(Anacardiaceae), no Parque Estadual de Vila Velha, (Ponta Grossa, PR). As
observações foram feitas pela manhã, do crepúsculo matutino até 5 horas depois,
e a partir de 3 horas antes do crepúsculo vespertino. Os objetivos foram listar as
espécies de aves consumidoras de seus frutos, estimar quais espécies são
potenciais dispersoras das sementes, e verificar a utilização desta espécie vegetal
como poleiro natural para as aves. Em 102 horas de observações, 14 espécies de
aves, pertencentes a seis famílias, foram registradas alimentando-se dos frutos de
S. terebinthifolius. Treze delas foram consideradas potenciais dispersoras de suas
sementes. O mais importante dispersor de sementes foi Tangara preciosa, que
apresentou a maior porcentagem relativa de consumo (39,90%), realizou visitas
curtas e freqüentes, engoliu os frutos inteiros e visitou a planta em grupos de até
cinco indivíduos, aumentando a quantidade de sementes removidas. Dezessete
espécies de aves visitaram S. terebinthifolius sem alimentar-se de seus frutos.
Embora tenham freqüentado poucas vezes as árvores-foco, não se descarta a
possibilidade de que se alimentem desta espécie. Os frutos de S. terebinthifolius
destacam-se como um importante recurso alimentar para as aves da região, já
que a espécie frutifica durante o inverno, quando a oferta de outros alimentos é
escassa, e por período prolongado, oferecendo alimento para a avifauna durante
grande parte do ano. S. terebinthifolius funcionou como um bom poleiro natural,
atraindo tanto espécies consumidoras de seus frutos como espécies que
utilizaram-nas como poleiros para pouso, forrageio e/ou captura de insetos. Tal
atração deve propiciar a chegada de sementes de outras espécies vegetais às
áreas visitadas pelas aves.
Palavras-chave: frugivoria; Schinus terebinthifolius; aves.
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5. COMPORTAMENTO ALIMENTAR DE AVES EM

ALCHORNEA.GLANDULOSA (EUPHORBIACEAE) EM JUNDIAÍ,
SÃO PAULO.
Silva, Clarissa Fernandes1 e Silva, Cláudio2
1.Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. E-mail: clarissaf@gmail.com
2.Associação Mata Ciliar
Muitos estudos são feitos para se analisar a relação entre aves que se alimentam
de frutos e as árvores que fornecem esses frutos como fonte de alimento.
Alchornea glandulosa, é uma planta pioneira pertencente à família Euphorbiaceae,
de importância na recomposição de áreas degradadas, cujos frutos amadurecem
em meados de setembro a outubro e de dezembro a janeiro. O trabalho teve como
objetivo identificar as aves que visitam A. glandulosa registrando seu
comportamento alimentar e avaliar sua importância na dispersão das sementes.
Este estudo foi desenvolvido na Associação Mata Ciliar, município de Jundiaí, São
Paulo, próxima à APA da Serra do Japí. Um espécime jovem em frutificação de A.
glandulosa foi utilizado para observação do comportamento alimentar das aves.
As observações foram feitas em três diferentes horários (6:00, 12:00 e 18:00hs)
entre os dias 17 e 25 de janeiro de 2005. Foram totalizadas 11 horas de
observação, identificando-se 10 espécies de aves (Zenaida auriculata, Elaenia
flavogaster, Myiozetetes cayanensis, Myiodynastes maculatus, Tyrannus
melancholicus, Vireo chivi, Tachyphonus rufus, Thraupis sayaca, Molothrus
bonariensis, Passer domesticus.) que visitaram a planta. Apenas P. domesticus e
M. bonariensis não foram observados apanhando frutos, permanecendo na árvore
para descanso. Mycodynastes maculatus foi a espécie mais freqüente totalizando
70 visitas. Quanto à forma de captura de frutos pelas aves, Elaenia flavogaster,
Myiozetetes cayanensis, Mycodynastes maculatus, Tyrannus melancholicus
utilizaram predominantemente a técnica “sally-gleaning” (arrancando para
apanhar) e também “perchgleaning” (apanhando empoleirado), com exceção de
M. cayanensis, para esta última técnica. Para Vireo chivi e Thraupis sayaca só foi
observada a técnica “perchgleaning”. Zenaida auriculata fez uso da técnica
“perchgleaning”, mas predominantemente utilizou a técnica “ground foraging”
(forrageando o solo). M. maculatus, em uma ocasião fez uso de sua asa para
“puxar” um galho para alcançar frutos com o bico.
Palavras-chave: Frugivoria, Alchornea glandulosa, aves.
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MÉTODO QUANTITATIVO PARA A AVALIAÇÃO DA
PREFERÊNCIA ALIMENTAR DE ARATINGA LEUCOPHTALMUS,
EM CATIVEIRO.
6.

Linda Lacerda da Silva¹, Sonia Maria de Amorim Gimenez², Sumiko Namba³
¹lindlacerda@yahoo.com.br, ²soniamorim@terra.com.br, ³snamba@ig.com.br,
Divisão Técnica de Medicina Veterinária e Manejo da Fauna Silvestre- DEPAVE3, Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, Prefeitura do Município de
São Paulo.
Aratinga leucophthalmus alimenta-se de sementes, frutos secos ou carnosos,
flores, folhas, insetos e larvas. Não foram encontrados estudos sobre a ingestão
de folhas, flores e frutos em cativeiro. Este trabalho visou à criação de um método
para analisar a preferência alimentar da espécie em cativeiro. O experimento foi
conduzido durante duas semanas em março de 2005 nos recintos do DEPAVE-3.
A dieta básica consistiu de sementes de girassol, maçã, laranja e banana. Os
critérios para a escolha das espécies vegetais foram: citação em literatura
especializada sobre a ecologia alimentar da espécie e ocorrência no local de
soltura.Foram oferecidos frutos de Ficus enormis, Ficus microcarpa, Phoenix
reclynata e Psidium guajava e folhas de Ficus enormis, Ficus microcarpa, Ficus
elastica, Chorisia speciosa e Psidium guajava.As folhas e frutos foram oferecidos
de manhã, antes da ingestão da dieta básica. Foi criado um sistema de notas de 0
a 3 para a primeira etapa da avaliação e de 0 a 7 para a segunda etapa. Na
primeira etapa, cada animal foi observado isoladamente, por 30 minutos, sendo a
nota três dada para a planta escolhida em primeiro lugar, a nota 2, para a planta
escolhida em segundo até o penúltimo lugar, a nota 1, para a planta escolhida em
último lugar e para a planta não escolhida, nota 0. Foi calculada a nota média da
primeira etapa, de cada planta. A segunda etapa consistiu na avaliação da
porcentagem de folhas e frutos consumidos após 24 horas da oferta. A nota 7 foi
dada ao ramo cujas folhas e frutos foram 100% consumidos; nota 6- consumo de
99 a 90%; nota 5- consumo de 89 a 80%; nota 4- consumo de 79 a 70%; nota 3consumo de 69 a 50%; nota 2- consumo de 49 a 11%; nota 1- consumo de 10 a
1%, nota 0-sem consumo. Foi feita a somatória das duas etapas e obteve-se a
nota média. O teste foi repetido 5 vezes, obtendo-se as médias finais para cada
planta. As médias foram comparadas pelo teste de Tuckey a 5% de probabilidade.
O fruto preferido foi o de Psidium guajava seguido de Ficus microcarpa, Ficus
enormis e Phoenix reclynata. Quanto às folhas a espécie preferida foi Psidium
guajava, seguida por Ficus microcarpa, Ficus enormis, Ficus elastica e Chorisia
speciosa.
Palavras chave: Aratinga leucophthalmus, preferência alimentar, cativeiro
Órgão Financiador: Prefeitura do Município de São Paulo
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7. A IMPORTÂNCIA SONORA DE HABIA RUBICA COMO ESPÉCIE

NUCLEAR PARA AVES PARTICIPANTES DE BANDOS MISTOS
NA ESTAÇÃO ECOLÓGICA JURÉIA-ITATINS/SP
César Cestari1
1
PG em Zoologia, Unesp, Rio Claro - SP, E-mail: cesar_cestari@yahoo.com.br
A Habia rubica (Vieillot, 1817) é considerada uma das principais espécies
nucleares de bandos mistos de aves da Mata Atlântica. As espécies nucleares
exercem grande efeito no coalescimento entre os indivíduos do bando, evitando
que se dispersem, orientado-os e agregando novas espécies e indivíduos. Este
efeito promove melhores chances de sobrevivência para os integrantes do bando,
uma vez que aumenta a eficiência na busca de recursos e diminui o risco de
predação. Considerando a importância de H. rubica para formação e manutenção
dos bandos mistos de aves, este trabalho objetivou quantificar e verificar quais as
espécies de aves têm ligação comportamental sonora com H. rubica utilizando a
técnica de play-back em 3 diferentes trilhas da Estação Ecológica Juréia-Itatins.
Para a realização do play-back de H. rubica, foram escolhidos aleatoriamente 10
pontos mensais por trilha, com distância mínima de 200 metros entre si. Em cada
ponto, foram realizados 5 tentativas de play-back de 1 minuto, com intervalos de 1
minuto entre eles. Ao verificar a aproximação de um indivíduo atraído, o play-back
foi imediatamente interrompido e as aves registradas. Ao total, foram realizados 60
pontos entre os meses de agosto a dezembro de 2005. A atratividade de aves
para o play-back foi registrada em 14 pontos (23,3%), totalizando 9 espécies e 39
indivíduos. A atração sonora de espécies de aves (sem a presença de H. rubica)
não foi significativa (n=7; cc2=11,71; gl=1; p=3,84). Outros 7 pontos foram
espécies atraídas com a presença inicial de H. rubica.. Apesar dos resultados não
significativos, outros resultados importantes foram encontrados: a espécie
seguidora mais freqüente foi P. atricapillus em 5 pontos. As espécies que foram
atraídas pelo play-back de H. rubica sem a presença da mesma foram: M. unicolor
(3 pontos), A. leucophtalmus (2 pontos), X. fuscus (1 ponto), T. glaucopis (1
ponto), P. atricapillus (1 ponto).
Palavras chave: Habia rubica, bandos mistos, Estação Ecológica Juréia-Itatins.
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ANÁLISE
COMPORTAMENTAL
COM
ÊNFASE
NA
ALIMENTAÇÃO
DO
TUCANO
RAMPHASTOS
TOCO
(RAMPHASTIDAE) NA ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE MOGI MIRIM
- SP
8.

Samara Cristina Campos1 e Júlio Valentim Betioli2
1
Graduação Biologia, Uniararas Email:samara_campos@hotmail.com
Centro Universitário Hermínio Ometto – UNIARARAS, SP
juliobetioli@uniararas.br

2

E-mail:

As aves e demais seres vivos são atuantes, importantes, mantêm a integridade
em quaisquer ecossistemas e precisam ser conhecidos e estudados. Foi proposta
estudar e analisar a freqüência, a ocorrência e o acompanhamento da atividade
ornitocórica do tucano Ramphastos toco na reserva da Estação Experimental de
Mogi Mirim. A metodologia utilizada para o estudo foi observação direta em trilhas
pré-existentes, na reserva. Os tucanos foram observados e identificados com
auxílio de binóculo, utilizando-se a classificação taxonômica adotada por Sick
(1997). Foram registrados o horário e duração da observação, quantidade de
animais, local da observação, movimentos feitos pelos animais, alimentação e
observações gerais sobre o comportamento. Através dos dados levantados foram
analisados parâmetros como abundância, freqüência de ocorrência, diversidade e
distribuição. A coleta de dados foi realizada em dois períodos, a saber: matutino e
vespertino. As observações foram feitas durante 3 horas, em cada período,
realizadas duas vezes por semana. As observações ocorreram do dia 15 de julho
ao dia 30 de outubro de 2005. Foram observados, durante todo o período, um
total de 204 indivíduos de R. toco (Ramphastidae) na reserva, baseados em
fotografias registradas, tamanho e comportamento dos indivíduos. Em relação ao
comportamento alimentar do tucano constatou-se que das árvores presentes na
reserva, três espécies tiveram preferência e se destacaram, a saber: embaúba
(Cecropia spp), jatobá (Hymenaea courbaril) e pitanga (Eugenia uniflora). Estas
árvores estavam oferecendo seus frutos na época da observação e, dessa forma,
serviram de alimento aos tucanos durante todo período observado. Através das
observações feitas conclui-se que o animal procurou a reserva com número
considerável de indivíduos (bandos com máximo de 17 indivíduos). Em função
disso, a espécie no local deve estar colaborando na dispersão de sementes, já
que os animais se alimentaram dos frutos de pitanga, embaúba e jabotá.
Palavras-chave: tucano, Ramphastos toco, alimentação
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9. CARACTERIZAÇÃO PRELIMINAR DAS TOCAS E DA DIETA DA

CORUJA BURAQUEIRA, SPEOTYTO CUNICULARIA MOLINA, 1782
(AVES, STRIGIDAE) EM UMA ÁREA URBANA DE TANGARÁ DA
SERRA-MT
Elaine Peres da Silva1, Vitor de Oliveira Lunardi2, Marco Antônio de Oliveira3,
Leandro Salles Nogueira 4
1

Graduanda em Ciências Biológicas, Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT)/Campus
Universitário de Tangará da Serra(CUTS), E-mail: epsbr@bol.com.br 2 Professor do Depto. de
Ciências Biológicas, UNEMAT/CUTS 3 Professor do Depto. de Agronomia, UNEMAT/CUTS. 4
Professor do Depto. de Ciências Contábeis, UNEMAT/CUTS.

Speotyto cunicularia é uma espécie de coruja terrícola que possui o característico
comportamento de construir tocas (buracos) no chão para nidificar e/ou se
refugiar. Alimenta-se de pequenos animais, principalmente insetos e roedores,
caçando durante o dia e também à noite. Tem sido freqüentemente encontrada em
áreas antrópicas em que há recursos alimentares e locais para construção de
suas tocas. Devido à sua preferência por insetos e roedores, considera-se que a
espécie possa contribuir com o controle populacional destes nas cidades. O
objetivo deste trabalho foi caracterizar preliminarmente as tocas e a dieta de
Speotyto cunicularia em área urbana do município de Tangará da Serra – MT.
Foram localizados oito ninhos ativos em uma área total de 5,28 ha, sendo
coletados 14 regurgitos no final da estação seca (agosto/setembro) e 14 regurgitos
no início da estação chuvosa (outubro/novembro) no ano de 2005. As
características dos regurgitos analisadas foram: biomassa inicial (g) seca em
estufa a 60ºC por 48 h, composição percentual de cada item presente nos
regurgitos (vertebrado, invertebrado, material vegetal e pedras) após tratamento
com NaOH a 10% e secagem em estufa a 60ºC por 48 h, e biomassa total (g) dos
itens após tratamento com NaOH e secagem em estufa 60ºC por 48h. Com o
intuito de analisar as dimensões das tocas ativas na área em estudo foram
mensurados: a largura (no sentido horizontal) e altura (no sentido vertical) da
entrada das tocas ativas e inativas (n = 10), as distâncias entre as tocas ativas. A
biomassa média dos regurgitos coletados no período seco e chuvoso foi de 1,33 g
(s X = 0,18 g; n = 28). O comprimento e a largura média dos regurgitos coletados
no período da seca foram de 2,83 (s X = 0,15 cm; n = 14) e 1,09 cm (s X = 0,053
cm; n = 14), respectivamente. A biomassa de vertebrados e invertebrados não
diferiu entre os períodos seco e chuvoso (X2 = 0,881; P > 0,10; gl = 1). A biomassa
seca total dos itens vertebrado, invertebrado, material vegetal e pedras
correspondeu a 34,77% da biomassa seca inicial dos regurgitos. As tocas
apresentaram uma altura média de 14,8 cm (s X = 0,57 cm; n = 10) e largura de
12,7 cm (s X = 0,42 cm; n = 10). A menor distância respeitada entre duas tocas
ativas (n = 8) foi de 25 m e a maior distância de 100 m.
Palavras chave: Strigiformes, área antrópica, comportamento animal.
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10. BIOLOGIA ALIMENTAR DE HERPETOTHERES CACHINNANS

(AVES: FALCONIDAE), EM MINAS GERAIS, BRASIL.
Gustav Specht1, Elisa Paraíso Mesquita2 e Flávia Alves Santos1
1
– 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.E-mail: elisapmesquita@yahoo.com.br
Herpetotheres cachinnans, conhecido popularmente como Acauã, é um falconídeo
neotropical de médio porte que habita áreas abertas e bordas de mata, cerrado e
beira de rios. Segundo estudos, sabe-se que sua dieta consiste de mamíferos e
principalmente répteis. Neste trabalho, objetivou-se caracterizar a biologia
alimentar de H. cachinnans em sua área de nidificação e repouso. O estudo foi
realizado na fazenda Cauáia, situada no município de Matozinhos em Minas
Gerais. A área abriga uma reserva de aproximadamente 500 hectares de floresta
semidecidual e está inserida na APA CARSTE de Lagoa Santa/MG (19º28’S,
44º02’W). As observações do comportamento alimentar foram feitas através de
binóculo 20X50 à distância sem sermos notados e por acesso à cavidade calcárea
de nidificação e de repouso. Durante o estudo foram encontrados restos de répteis
como a cascavel (Crotalus durissus), uma falsa-coral (Oxyrhopus guibei) e restos
de um tarso de coruja-suindara (Tyto alba). Pelotas e forragem das cavidades
foram coletadas, para verificar a presença de restos de presas. Foram
encontrados ossos da mandíbula, cintura pélvica e vértebras de rato (Calomys
callosus), pêlos de coelho tapetí (Sylvilagus brasiliensis), restos de penas de birro
(Hirundinea ferruginea), algumas presas e escamas de serpentes e um chocalho
de Crotalus durissus. Observou-se que a caça ficava a cargo na maioria das vezes
pelo macho e a fêmea permanecia a sua espera na área de nidificação. A
presença de duas aves em sua alimentação foi de grande importância para os
estudos de biologia alimentar de H. cachinnans, pois em outros estudos sua
ocorrência é bem rara. A preferência por serpentes se faz importante no controle
populacional das mesmas em áreas de lavoura e pecuária como é o caso da
fazenda. Aspectos relacionados com a biologia de aves de rapina neotropicais são
pouco conhecidos e estudados em ambientes naturais. Sendo de extrema
importância tais estudos para se saber mais sobre sua biologia comportamental e
alimentar, estabelecendo metas para a conservação da espécie e o entendimento
da influência da fragmentação das paisagens naturais em falconiformes
neotropicais.
Palavras chave: Herpetotheres cachinnans, biologia alimentar, falconiformes.
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11. A DIVERSIDADE E ABUNDÂNCIA DA AVIFAUNA AQUÁTICA

EM LAGOAS PROVENIENTES DA EXTRAÇÃO AREEIRA
Rodrigo Leite Marco Santos 1e Maria Cecília Barbosa de Toledo 2
1
Graduado
em
Biologia,
Universidade
de
Taubaté,
E-mail:
2
rod_cpv83@hotmail.com Depto. de Biologia, Unitau, Universidade de Taubaté,
E-mail: cecília@unitau.br
No estado de São Paulo, o médio vale do Paraíba, o Rio Paraíba do Sul vem
sofrendo mudanças em nível de paisagem devido à atividade mineraria areeira.
Conseqüentemente, a avifauna aquática dessa região expressa uma resposta,
tanto em diversidade quanto em abundância, aos impactos sofridos na várzea. Por
esse motivo, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a diversidade das
aves aquáticas em cavas de areia. Foram realizadas observações em 14 lagoas,
no período chuvoso e seco ao longo de 2005. Para tanto foi utilizado um binóculo
e vários guias de campo. Ao final das observações, foram constatadas 17
espécies pertencentes a 6 diferentes famílias, chegando a um total de 1888
indivíduos. Do total de indivíduos registrados 74% pertenceram a duas espécies
de marrecas: Amazonetta brasiliensis (n=868) e Dendrocygna viduata (n=547). A
diversidade (H’) de aves aquáticas registradas longo do período de amostragem
foi de 1,45 que quando comparado a outras áreas é considerado baixo. Para
análise de estimativa de diversidade foi utilizado: Chao1; Chao2 e JK1. Quanto ao
desempenho desses estimadores foi obtido que o Chao1 apresentou melhor
desempenho na caracterização da diversidade observada. Quanto a diversidade
de espécies e número de amostras, foi realizado uma comparação entre a
diversidade obtida com as 112 amostras reais e a simulação com um maior
número de repetições, sendo simulados 50 e 100 vezes, os resultados não
apresentaram diferenças significativas (χ250x = 1.325; p= 0.249) e χ2100x= 1.320; p=
0.225). Assim, tem-se que a diversidade observada não estava em função do
número de amostras, mas como uma característica do nicho formado pelas
lagoas. Um resultado relevante é o período em que a diversidade máxima é
observada, isto é, a partir da quinta visita as lagoas praticamente todas as
espécies já haviam sido registradas. Dessa forma, observa-se que o habitat
formado pelas lagoas é limitado e homogêneo não favorecendo uma alta
diversidade de espécies.
Palavras Chaves : Avifauna aquática, diversidade e impacto ambiental
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12. POLINIZAÇÃO E DISPERSÃO DE SEMENTES POR AVES EM

PSITTACANTHUS ROBUSUTS (LORANTHACEAE) EM UMA ÁREA
DE CAMPO RUPESTRE DO SUDESTE BRASILEIRO
Tadeu José Guerra 1 e Augusto Cezar Francisco Alves 2
1
Pós-Graduação em Ecologia, Departamento de Zoologia, Instituto de Biologia,
Universidade Estadual de Campinas, C.P.6109,13083-970, Campinas, SP. E-mail:
frugivoros@hotmail.com
2
Departamento de Biologia Geral, ICB, CP 486, Universidade Federal de Minas
Gerais, 30161-970, Belo Horizonte, MG. E-mail: augastes@icb.ufmg.br
A polinização e a dispersão de sementes são exemplos de interações
mutualísticas entre animais e plantas. Psittacanthus robustus é uma espécie de
erva-de-passarinho com ampla distribuição no Cerrado. Neste estudo
investigamos a importância das aves na biologia reprodutiva de P. robustus em
uma área de Campo Rupestre, na Serra do Cipó, MG. Observamos oito espécies
de aves como visitantes florais em 70 h de observação. Com cerca de 61% das
visitas, Eupetomena macroura foi o visitante mais freqüente. Essa espécie
apresentou um comportamento de defesa das plantas por meio de interações
agonísticas, tanto intra- quanto inter-específicas. Um experimento com a exclusão
dos polinizadores não indicou uma diferença significativa entre controle e
tratamento, embora a produção de frutos tenha sido maior em inflorescências
visitadas pelas aves. Observamos três espécies de pássaros se alimentando dos
frutos. Elaenia cristata foi responsável por 90% das visitas durante 50 h de
observação. Essa espécie é residente e abundante na área de estudo, sendo a
principal dispersora de sementes. Assim como E. cristata, Tersina viridis ingere os
frutos inteiros, regurgitando sementes intactas e então as depositando sobre
galhos de árvores e arbustos ao limpar o bico. No entanto, essa espécie que é
migratória e conhecida por ser a principal dispersora de P. robustus em outras
áreas, foi rara e pouco freqüente no consumo de frutos. Schystoclamys ruficapilus
apresentou o comportamento de retirar pedaços da polpa derrubando as
sementes no solo, atuando como predador. As aves desempenham um papel
fundamental na reprodução dessa erva-de-passarinho, que por sua vez é também
um importante recurso para aves em áreas de Campo Rupestre.
Palavras chave: Erva-de-Passarinho, Eupetomena macroura, Elaenia cristata.
Órgão financiador: Bolsa CNPq para TJG e ACFA, IdeaWild
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13. REPERTÓRIO COMPORTAMENTAL DE CASMERODIUS ALBUS

( AVES: ARDEIDAE) NA ILHA DAS GARÇAS, ESPÍRITO SANTO.
Renata Gandra Vieira1, Rosana Suemi Tokumaru2 e Regina H.F. Macedo3
1
R. Crisógono Goulart, 46 - Paquetá , 31340-260 Belo Horizonte-MG. E-mail:
rgmelovieira@yahoo.com.br
2
Depto. de Psicologia Social e do Desenvolvimento, UFES, Vitória-ES. E-mail:
tokumaru@usp.br
3
Depto. de Zoologia, UnB, Brasília-DF. E-mail: rhfmacedo@unb.br
Casmerodius albus (Ardeidae) popularmente conhecida como garça-brancagrande, apresenta ampla distribuição geográfica. Diversos autores têm descrito
categorias comportamentais exibidas por esta espécie no contexto reprodutivo,
além de interpretá-las como sinais ou exibições em interações agonísticas,
sexuais e afiliativas. Porém, não encontramos descrições do repertório
comportamental exibido durante a estação reprodutiva. O objetivo deste estudo foi
observar e descrever o repertório comportamental de Casmerodius albus na
estação reprodutiva de 2003/2004 na Ilha das Garças, Vila Velha-ES. Foram
realizadas 32 expedições no período de dezembro/2003 a maio/2004, totalizando
90h de campo. As observações foram feitas entre 7:40h e 16h e o método
utilizado foi o “ad libitum”. Um etograma foi confeccionado contendo 60 categorias
comportamentais descritas através de nossas observações e comparadas com
descrições de outros autores. As categorias foram agrupadas nas supercategorias
“locomoção e exploração”, “manutenção” e “interações sociais” e foram descritas a
partir da morfologia dos comportamentos observados. Categorias tais como
“estender (stretch)” e “agachar (sinônimo de bow)” diferem das descrições de
outros autores. A categoria “bico escondido” é descrita aqui pela primeira vez: o
animal empoleirado, com as pernas esticadas e com pescoço retraído apresenta
imobilidade por, pelo menos, 5 segundos, o bico é direcionado verticalmente para
baixo, as laterais da cabeça e do bico tocam o peito e são posicionados dentre a
plumagem de forma que o bico é completamente escondido. Somente indivíduos
com filhotes no ninho apresentaram esse comportamento. Levantamos a hipótese
de que a garça-branca-grande nesse contexto pode ter necessidade de repouso
durante pequenos intervalos do dia devido ao maior gasto de tempo e energia
direcionados à prole e que tal comportamento seria exibido como forma de evitar a
claridade do dia, ao repousar. As diferenças entre as descrições de outros autores
e as nossas são discutidas considerando-se a importância de descrições
funcionais e estruturais do comportamento.
Palavras chave: Casmerodius albus, etograma, comportamento reprodutivo.
Órgão Financiador: AVIDEPA
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14. CONSUMO

DE FRUTOS DE PHORADENDRON RUBRUM
(VISCACEAE)
POR
AVES
NO
CAMPUS
UMUARAMA,
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, UBERLÂNDIA, MG

Alexandre Gabriel Franchin1,2 e Pietro Kiyoshi Maruyama Mendonça1,3
1
Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Instituto de Biologia, Laboratório de
Ornitologia e Bioacústica 2 Programa de Pós-graduação em Ecologia e
Conservação de Recursos Naturais, UFU, agfranchin@hotmail.com 3 Graduação
em
Ciências
Biológicas,
Instituto
de
Biologia,
UFU,
E-mail:
pietrokiyoshi@yahoo.com.br.
Aves são os principais consumidores de frutos de erva-de-passarinho,
apresentando assim papel de dispersor (vetor) desses plantas parasitas. O estudo
foi realizado no Campus Umuarama (18º, 53’, 01.6’’S; 48º, 15’, 34.6’’O) da
Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, MG. Foram realizadas
observações em três indivíduos de Ligustrum lucidum (Oleaceae) com 4,5; 5 e 5,5
metros e 12, 15 e 6 indivíduos de Phoradendron rubrum (Viscaceae),
respectivamente. As observações foram realizadas entre 6:30 e 18:00 (exceto das
11:30 às 14:00h), com auxílio de binóculo (7x50m), totalizando 30 horas. Foi
acompanhado o consumo de frutos sempre do primeiro indivíduo avistado na
planta. Foram registrados 161 eventos de alimentação (EA), efetuados por três
espécies de aves: Euphonia chlorotica, Polioptila dumicola e Sporophila sp.
(fêmea). Euphonia chlorotica foi o consumidor mais freqüente (157 EA). Foram
consumidos 1.321 frutos, sendo Euphonia chlorotica a espécie que mais consumiu
(1.305 frutos, 98,8%). A diferença entre os sexos foi avaliada apenas para
Euphonia chlorotica, sendo que o macho consumiu mais frutos em média que as
fêmeas e/ou machos imaturos (8,7±6,4 e 7,8±5,6; respectivamente). A tática de
forrageamento para todos os EA, foi apenas apanhando frutos empoleirado.
Euphonia chlorotica consumiu todos os frutos do mesmo modo, mandibulando o
fruto, retirando a casca e engolindo a polpa. Polioptila dumicola e Sporophila sp.
engoliram os frutos inteiros (7 e 9 frutos, respectivamente). Euphonia chlorotica foi
a espécie que permaneceu em média mais tempo na planta (64,2±55,0), seguida
de Sporophila sp. (61±0s) e Polioptila dumicola (11±2,88s). Os machos de
Euphonia chlorotica, permaneceram em média mais tempo que as fêmeas e/ou
machos imaturos na planta (67,6±56,3 e 59,7±53,4; respectivamente). Polioptila
dumicola consumiu maior quantidade de frutos por minuto (12, 7±3,05 frutos/min).
Nas visitas de Euphonia chlorotica foram observados indivíduos solitários (n=64;
40,8%), sendo 32 registros tanto para machos quanto para fêmeas e/ou machos
imaturos. Também foram registrados grupos de dois (n=40; 25,5%), três (n=38;
24,2%), quatro (n=7; 0,04%) e cinco (n=8; 0,05%) indivíduos. Quando o grupo era
formado por três ou mais indivíduos houve o predomínio de machos adultos.
Palavras-chave: ervas-de-passarinho, Phoradendron rubrum, Euphonia chlorotica
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CUIDADO
PARENTAL
EM
RHEA
AMERICANA
(AVES:RHEIDAE), NO CENTRO DE BIODIVERSIDADE DA USIPA
(CEBUS)/IPATINGA/MG
15.

Danielle Barbosa Morais1, Larissa Pires Barbosa2, Maytê Koch Balarine3, Priscila
Soares Silva Lana1, Mariana Machado Neves2, Cláudia Diniz Pinto Coelho4,
Marcos Vinícius Rodrigues1
1
Graduando em Ciências Biológicas pelo UnilesteMG, Ipatinga-MG, 2Professora
do UnilesteMG (lpires@unilestemg.br), 3Pós-graduanda em Saúde Pública pelo
UnilesteMG, 4Bióloga do CEBUS
A Rhea americana é uma ratita (Rheidae) habitante do cerrado brasileiro,
considerada a maior ave sul-americana, e possui alto potencial reprodutivo e
zootécnico. Nesta espécie, os machos são os responsáveis pela construção dos
ninhos, incubação dos ovos e cuidados com os filhotes. Apesar de serem animais
bem adaptados ao cativeiro, este pode conduzi-los a situações estressantes, que
podem influenciar negativamente o sucesso reprodutivo da espécie. Assim, este
estudo objetivou descrever a postura e o cuidado parental em R. americana
durante sua estação reprodutiva (Maio a Outubro de 2005) no Centro de
Biodiversidade da Usipa (CEBUS), Ipatinga/MG (19°28'46"S 42°31'18"O). Nas
observações utilizou-se o método de “todas as ocorrências” e análise estatística
descritiva. O recinto continha 12 aves adultas, sendo 6 machos e 6 fêmeas. Fezse observações com freqüência de 3 vezes/semana nos períodos matutino e
vespertino, por 3h consecutivas. As posturas iniciaram-se em 24 de agosto de
2005 finalizando-se em meados de setembro de 2005. Observou-se um total de 40
ovos, com uma média de 6,6 ovos/fêmea. Este número esteve bem abaixo do
encontrado no período reprodutivo de 2004, onde registrou-se cerca de 80 ovos
para o mesmo número de fêmeas. Observou-se apenas um ninho no recinto, no
mesmo local de anos anteriores. Apenas dois machos revezaram-se na
incubação, mostrando uma dominância em relação aos outros, impedindo que os
machos subordinados se aproximassem. Os ovos não foram incubados em
período integral, sendo que em observações de até 3 h seguidas não foram
registrados machos no ninho. Após 20 dias de incubação houve abandono do
ninho, com comportamento característico de destruição do mesmo, onde
encontrou-se ovos espalhados nos seus arredores. Este comportamento é
característico frente a situações de estresse ou ameaça de predadores, podendo
ainda ser desencadeado pela manipulação humana dos ovos nos ninhos. Assim,
na natureza os machos os destroem e partem à procura de novos locais para
nidificação, a fim de evitar a predação. Devido à falta de incubação, os ovos
apodreceram e tornaram-se inviáveis. Esse comportamento de destruição dos
ninhos foi também observado em anos anteriores, confirmando uma influência
negativa do cativeiro no sucesso reprodutivo da espécie.
Palavras-chave: Rhea americana, cuidado parental, cativeiro.
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16. ORÇAMENTO DE ATIVIDADE DE CASMERODIUS ALBUS

(AVES: ARDEIDAE) EM ILHA COSTEIRA, ES, BRASIL.
Renata Gandra Vieira1, Rosana Suemi Tokumaru2 e Regina Helena Ferraz
Macedo3
1
E-mail: rgmelovieira@yahoo.com.br
2
Depto. de Psicologia Social e do Desenvolvimento, UFES, Vitória-ES. E-mail:
tokumaru@usp.br
3
Depto. de Zoologia, UnB, Brasília-DF. E-mail: rhfmacedo@unb.br
Não encontramos levantamentos do orçamento de atividades da garça-brancagrande Casmerodius albus (Ardeidae) na literatura consultada. Nosso objetivo foi
registrar e quantificar as categorias comportamentais exibidas pelo adulto durante
a estação reprodutiva de 2003/2004 na Ilha das Garças, Vila Velha, ES.
Realizamos 32 expedições de dezembro/2003 a maio/2004. As observações
foram feitas entre 7:40h e 16:00h, totalizando 90h. Utilizamos o método de
varredura (“scan-sampling”). As categorias comportamentais foram agrupadas nas
supercategorias locomoção e exploração, auto-manutenção e interação sexual,
afiliativa, de cuidado parental e agonística. Todas as categorias comportamentais,
exceto comportamento afiliativo, apresentaram variação significativa ao longo das
13 semanas de observação bem como a taxa de ausência do ninho. As categorias
mais registradas nas 2 primeiras semanas foram as de auto-manutenção, que
inclui o descanso e a auto-limpeza, e comportamentos parentais, principalmente
incubação dos ovos e construção de ninho. Da 3ª à 5ª semana a taxa de
comportamento parental foi maior que a de manutenção. Também modificou-se
qualitativamente passando a incluir a manutenção do ninho e a alimentação dos
filhotes. A partir da 5ª semana houve decréscimo gradativo até a 8ª, a partir da
qual quase não foi mais observado. A partir da 3ª semana de observação houve
aumento gradativo de ausência de adultos dos ninhos. Atribuímos esta ausência à
pesca, já que os adultos voltavam para os ninhos trazendo alimento para os
filhotes. As categorias de comportamento sexual, afiliativo e agonístico foram
pouco registradas (taxas médias das 13 semanas, respectivamente, 0.23, 0.18 e
0.04) provavelmente porque nossas observações se iniciaram após a formação
dos pares reprodutivos. As modificações nas taxas de ocorrência das várias
categorias comportamentais ao longo da estação reprodutiva devem estar
relacionadas às variações no desenvolvimento dos filhotes e na disponibilidade de
recursos. A ampliação destas observações ao longo de várias estações
reprodutivas e a comparação com a atividade em outras colônias pode contribuir
para a compreensão das estratégias utilizadas pela espécie e por diferentes
indivíduos sob diferentes pressões ecológicas.
Palavras chave: Casmerodius albus, orçamento de atividades, comportamento
reprodutivo.
Órgão Financiador: AVIDEPA.
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17. A RELAÇÃO ENTRE A COMUNIDADE DE AVES AQUÁTICAS E

A CARACTERIZAÇÃO DAS LAGOAS DE MINERAÇÃO DE AREIA.
Rodrigo Leite Marco Santos 1e Maria Cecília Barbosa de Toledo 2
1
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rod_cpv83@hotmail.com Depto. de Biologia, Unitau, Universidade de Taubaté,
E-mail: cecília@unitau.br
Ao longo da colonização do Vale do Paraíba Paulista, inúmeros impactos
ocorreram na várzea, iniciando com a rizicultura, que impôs mudanças no
ecossistema a partir da retificação dos leitos e construção de diques para
mecanização da várzea, e mais recentemente a extração mineral areeira. Com
isso, a avifauna aquática tem expressado essas mudanças, porém pouco ou
quase nada tem sido avaliado quanto aos impactos causados pelo
estabelecimento de lagoas marginais ao rio, conseqüente da extração mineraria.
Foram realizadas observações em 10 lagoas, sendo 5 ativas e 5 inativas, durante
os períodos seco e chuvoso ao longo de 2005. Para o calculo da abundância foi
utilizado o método de pontos fixos em que as espécies e número de indivíduos
foram registrados durante 15 minutos, totalizando 80 horas de observação. Para
caracterização das lagoas, foram observadas as variáveis relacionadas com (1)
medidas mitigatórias, sendo: recuperação da mata ciliar, presença de vegetação e
rebatimento do talude; (2) presença de vegetação aquática e (3) presença de
ilhas. Para descrever a similaridade entre as lagoas foi realizada a análise de
distância a partir da similaridade de Jaccard entre as variáveis independentes e a
distribuição e abundância das espécies. Ao final das observações, foram
constatadas 17 espécies pertencentes a 6 diferentes famílias, chegando a um total
de 2101 indivíduos registrados. Quanto à abundância das espécies observou-se
uma a relação positiva com lagoas inativas, presença de ilhas flutuantes e
vegetação aquática. Entre os resultados obtidos a partir da análise de similaridade
foram 54%, 93% e 45% de similaridade para os três eixos respectivamente.
Apenas uma lagoa representou uma situação extrema quanto à ausência de
qualquer tipo de medida mitigadora, ativa sem vegetação aquática e que obteve
menores valores de abundância e diversidade de aves em que a diferença foi
significativa para p>0,005. Conclui-se que a atividade areeira causa inicialmente
um impacto em toda a estrutura local, porém com a implantação das medidas
mitigatórias, torna as lagoas similares entre si, favorecendo a colonização das
aves aquáticas.
Palavras Chaves: Avifauna aquática, ecologiae impacto ambiental
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sylmatsuda@gmail.com e gfxavier@usp.br.
Estudos envolvendo a aprendizagem e memória em beija-flores demonstram
nesses animais grande capacidade em responder a manipulações experimentais
que envolvem a lembrança da disposição espacial e das características
intrínsecas de bebedouros artificiais. O objetivo deste estudo foi o de avaliar se
beija-flores da espécie Eupetomena macroura (Apodiformes, Trochilidae) são
capazes de aprender associações envolvendo oferta de alimento e hora do dia.
Foram disponibilizados dois bebedouros distintos, distando 40 cm
horizontalmente, em ambiente natural, ao longo de 31 dias, com um pré-treino de
20 dias anterior ao experimento. O bebedouro situado à direita tinha uma flor
branca e o da esquerda uma flor vermelha. Até as 10 horas da manhã, sacarose a
20% era oferecida no bebedouro vermelho e o branco continha água. No período
das 10 às 14 horas ambos eram retirados e apenas um bebedouro comercial
circular contendo sacarose a 20 % era disponibilizado. A partir das 14 horas,
apresentava-se novamente apenas os 2 bebedouros iniciais, sendo a sacarose
agora disponibilizada no branco e a água no vermelho. Três beija-flores
apresentaram visitas constantes no período dos 31 dias. De um total de 669
visitas realizadas pelos 3 animais aos 2 bebedouros, apenas 3 visitas foram a
bebedouros não-reforçados, por parte de um dos animais, todas as visitas
restantes foram direcionadas para os bebedouros reforçados, respeitado o horário
correspondente. A fim de verificar a natureza da aprendizagem, nos 5 últimos dias
de experimento foi realizado um “Probe Test”, que consistiu na apresentação dos
dois bebedouros apenas num dos períodos do dia (até as 10 horas ou depois das
14 horas), mantendo-se a relação temporal previamente estabelecida; nos demais
horários foi apresentado apenas o bebedouro comercial. De um total de 154
visitas dos 3 animais ao longo dos 5 dias de Probe Test, 149 foram destinadas ao
bebedouro reforçado e 5 foram direcionadas a bebedouros não-reforçados.
Considerando o baixíssimo número de erros ocorridos durante o experimento e o
“Probe Test”, pode-se concluir que os beija-flores foram capazes de associar a
oferta de alimento com os horários em que isso ocorre, com elevado grau de
precisão.
Palavras chave: memória temporal, beija-flor, Eupetomena macroura.
Órgãos Financiadores: Capes e CNPq.
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Estudos envolvendo a aprendizagem e memória em beija-flores demonstram
nesses animais grande capacidade em responder a manipulações experimentais
que envolvem a lembrança da disposição espacial e das características
intrínsecas de bebedouros artificiais. O objetivo deste estudo foi o de avaliar se
beija-flores da espécie Eupetomena macroura (Apodiformes, Trochilidae) são
capazes de aprender associações envolvendo oferta de alimento e hora do dia.
Foram disponibilizados dois bebedouros distintos, distando 40 cm
horizontalmente, em ambiente natural, ao longo de 31 dias, com um pré-treino de
20 dias anterior ao experimento. O bebedouro situado à direita tinha uma flor
branca e o da esquerda uma flor vermelha. Até as 10 horas da manhã, sacarose a
20% era oferecida no bebedouro vermelho e o branco continha água. No período
das 10 às 14 horas ambos eram retirados e apenas um bebedouro comercial
circular contendo sacarose a 20 % era disponibilizado. A partir das 14 horas,
apresentava-se novamente apenas os 2 bebedouros iniciais, sendo a sacarose
agora disponibilizada no branco e a água no vermelho. Três beija-flores
apresentaram visitas constantes no período dos 31 dias. De um total de 669
visitas realizadas pelos 3 animais aos 2 bebedouros, apenas 3 visitas foram a
bebedouros não-reforçados, por parte de um dos animais, todas as visitas
restantes foram direcionadas para os bebedouros reforçados, respeitado o horário
correspondente. A fim de verificar a natureza da aprendizagem, nos 5 últimos dias
de experimento foi realizado um “Probe Test”, que consistiu na apresentação dos
dois bebedouros apenas num dos períodos do dia (até as 10 horas ou depois das
14 horas), mantendo-se a relação temporal previamente estabelecida; nos demais
horários foi apresentado apenas o bebedouro comercial. De um total de 154
visitas dos 3 animais ao longo dos 5 dias de Probe Test, 149 foram destinadas ao
bebedouro reforçado e 5 foram direcionadas a bebedouros não-reforçados.
Considerando o baixíssimo número de erros ocorridos durante o experimento e o
“Probe Test”, pode-se concluir que os beija-flores foram capazes de associar a
oferta de alimento com os horários em que isso ocorre, com elevado grau de
precisão.
Palavras chave: memória temporal, beija-flor, Eupetomena macroura.
Órgãos Financiadores: Capes e CNPq.
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20. ETOGRAMA DE CRAX FASCIOLATA EM CATIVEIRO
Aline Zago de Grandi1 e Celine Melo²
1
Acadêmica do curso de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Uberlândia,
E-mail: liny_bio@yahoo.com.br
² Instituto de Biologia, Universidade Federal de Uberlândia.
O enriquecimento ambiental visa melhorar a qualidade de vida do animal, em
ambiente cativo, e permitir que ele apresente comportamentos mais naturais da
sua espécie. Este trabalho teve como objetivo analisar as condições do recinto e
os comportamentos de um casal de Crax fasciolata, confinados em cativeiro, para
verificar a necessidade de implantação de enriquecimento ambiental para esta
espécie. A coleta dos dados foi realizada no Zoológico do Parque do Sabiá em
Uberlândia (MG), entre Abril e Maio de 2006. Foram realizadas 40 horas de
observações, sendo 20 horas para cada indivíduo, nos períodos manhã e tarde
(7:00-17:00). O método seguido foi de amostragem instantânea, sendo os dados
plotados em forma de pontos (2400 no total, 1200 para cada indivíduo). Os
comportamentos observados foram reunidos em intervalos horários e em
categorias. Foram registrados 15 comportamentos, sendo que a fêmea exibiu 14
deles. Os comportamentos mais freqüentes do casal foram: empoleiramento
(n=589; 24,5%), forrageamento no recinto (n=379; 15,8%), andando (n=318;
13,2%) e comendo a ração (n=312; 13,0%). O Índice de Diversidade de ShannonWeaver demonstrou que a fêmea é mais heterogênea (J’=0,61) que o macho
(J’=0,74) na realização de comportamentos ao longo do tempo, pois ela tende a
concentrar a maior parte do seu tempo em poucas categorias. Os
comportamentos mais freqüentes da fêmea foram empoleiramento (30%),
forrageamento no recinto (17,9%) e andando (14,1%); enquanto os principais
exibidos pelo macho foram: empoleiramento (19,1%), forrageamento no recinto
(13,7%), andando (12,4%) e comendo (15,9). Comportamento de “pacing” foi
registrado em 4,9% dos pontos (n=117), sendo mais freqüente no macho (n=95;
7,9%) que na fêmea (n=22; 1,83%). O recinto é pequeno para o porte da ave e
apresenta somente três arvoretas com alturas inferiores a 4m, além de poucas
estruturas para empoleiramento. Estes dados demonstram que a fêmea é mais
estressada que o macho, devido à pouca heterogeneidade na distribuição de
comportamentos ao longo do dia. Sugere-se a implantação de enriquecimento
ambiental (alimentar e comportamental) para os indivíduos analisados.
Palavras chaves: enriquecimento ambiental, Crax fasciolata, comportamento.
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21. TERRITORIALIDADE E ÁREA DE VIDA DE SCHISTOCHLAMYS

RUFICAPILLUS (AVES: THRAUPIDAE) NA SERRA DO CIPÓ

Luiza Angelini Leal Domingues1 e Marcos Rodrigues2
1
Graduação em Ciências Biológicas, Pontifícia Universidade Católica de Minas
Gerais. Belo Horizonte. luiza.angelini@gmail.com
2
Prof. Dr. do Depto. de Zoologia, UFMG. ornito@icb.ufmg.br
Área de vida é o local onde o indivíduo habita por toda a sua vida. Se toda ou
parte da área de vida é defendida de outros indivíduos da mesma espécie, esta
área é chamada de território. A territorialidade é uma característica comum entre
as aves, mas a maioria dos estudos de territorialidade se concentra em espécies
de Oscines de regiões temperadas. O objetivo do trabalho foi o de descrever o uso
de hábitat, e a ocorrência de territórios, na época não-reprodutiva de
Schistochlamys ruficapillus. O estudo foi desenvolvido na APA Morro da Pedreira,
Serra do Cipó, Minas Gerais, em uma região situada a 1250 metros de altitude. A
área de estudo consiste de 96 hectares, com vegetação predominante de Campos
Rupestres. O trabalho foi realizado entre fevereiro e maio de 2006. Dois grupos de
S. ruficapillus compostos por dois e três indivíduos que ocupam áreas adjacentes
foram capturados e anilhados com anilhas coloridas. Foi anotada a posição
geográfica dos grupos enquanto forrageavam ao longo do dia com auxílio de GPS.
Os grupos de S. ruficapillus ocuparam uma área de aproximadamente cinco a sete
hectares. A área ocupada pelos grupos tem vegetação arbustiva bem
desenvolvida e fica em meio a pequenos vales por onde escoa água de pequenas
nascentes por todo o período de estudo. De maneira geral, os indivíduos evitam
áreas de campo limpo dos Campos Rupestres. O tipo de território de S. ruficapillus
pode ser considerado ‘multifuncional’, onde são desenvolvidas todas as atividades
dos indivíduos, e onde o tamanho do território se aproxima da área de vida.
Palavras Chaves: área de vida, territorialidade, Oscines tropicais
Órgão Financiador: Fundação o Boticário de Proteção à Natureza e CNPq
473428/2004-0
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22. EXPLORAÇÃO DE COLEÇÕES D’ÁGUA POR ESPÉCIES DE

MARTINS-PESCADORES
(ALCEDINIDAE)
MUNICIPAL DO SABIÁ, UBERLÂNDIA-MG

NO

PARQUE

Cecília Langoni Salgado1,2, Alana Vaz Ferreira3, Alexandre Gabriel Franchin1,4
1
Laboratório de Ornitologia e Bioacústica – UFU, 2Graduação em Ciências
Biológicas,
Universidade
Federal
de
Uberlândia
(UFU),
Email:
clsbio@yahoo.com.br 3 Mestrado em Ecologia e Conservação dos Recursos
4
Naturais, UFU, Email: alanabio@yahoo.com.br
Doutorado em Ecologia e
Conservação dos Recursos Naturais, UFU, Email: ursulino@rocketmail.com
Ceryle torquata (martim-pescador-grande) e Chloroceryle amazona (martimpescador-médio) são aves de hábito diurno, habitando regiões próximas a lagoas,
córregos e rios. Alimentam-se basicamente de peixes, utilizando-se para tanto de
seu bico comprido. Vivem aos pares, mas são mais facilmente vistos sozinhos. O
presente estudo teve por objetivo determinar a utilização de coleções d’água por
tais aves no Parque Municipal do Sabiá, Uberlândia-MG. O Parque do Sabiá
(18o54’52”S, 48o14’02”W) está localizado no perímetro urbano do município de
Uberlândia, com uma área de 185 ha e remanescentes florestais com cerca de 35
ha. Sua vegetação apresenta vários tipos fisionômicos, desde mata mesófila
semidecídua, mata de brejo, cerradão, vereda, além de ambientes antropizados
com a presença de lagos artificiais. Foram selecionadas quatro áreas (Canal, Lago
Maior, Piscicultura e Represa) no Parque, com marcação de três pontos de
observação em cada. A visualização foi pela técnica ”animal focal”, com utilização
de binóculo 8x40mm. As observações foram realizadas de novembro a dezembro
de 2004, com sessões das 5:30h às 9:20h e das 15:00h às 18:10h, com meia hora
de observação e intervalos de dez minutos, totalizando 84 horas de observação.
Foram obtidas no total 53 avistamentos dos martins-pescadores. Chloroceryle
amazona foi a espécie mais visualizada, prevalecendo nas quatro áreas de
observação, sendo as fêmeas vistas mais freqüentemente (38), por um maior
tempo de contato (3h:40min). A área com maior números de avistamentos foi o
Lago Maior (26), seguido pela área da Piscicultura (11). Foram registrados 32
investidas pelos martins-pescadores. As fêmeas de Chloroceryle amazona foram
quem mais investiram na captura de alimento (30), obtendo 23,3% de sucesso nas
investidas. Em dias mais frios houve queda no número de visitas, sendo que em
dias chuvosos, os indivíduos foram visualizados no momento de estiagem, num
comportamento de secagem das penas. Nas observações realizadas pela manhã
foi registrada maior freqüência de contatos (34), representando cerca de 64% dos
mesmos.
Palavras chave: Ceryle torquata, Chloroceryle amazona, ambiente aquático.
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23. ESTUDO COMPORTAMENTAL DOS PHAETHORNITHINAE EM

MANCHAS DE HELICÔNIAS EM MATA ATLÂNTICA PRIMÁRIA E
SECUNDÁRIA, MG
Augusto C. F. Alves, Júlio César Rodrigues Fontenelle, Claudia M. Jacobi, Rogério
P. Martins.
Depto. Biologia Geral, UFMG, Belo Horizonte, MG, E-mail: augastes@gmail.com
Os estudos das interações entre colibris e helicônias têm mostrado diversas
adaptações evoluídas nestes grupos nas regiões da América Central. Embora
ambos os grupos ocorram no Brasil, poucos estudos sobre suas interações foram
realizados na Mata Atlântica. Dentre as principais adaptações consideram-se a
adequação do formato do bico à curvatura da flor, disponibilidade de recurso
(volume de néctar), período reprodutivo simultâneo e freqüência de uso do habitat.
O nosso objetivo foi o de comparar a freqüência de visita e a diversidade de
colibris em duas áreas de Mata Atlântica do Parque Estadual do Rio Doce, uma
primária e outra secundária, nas estações chuvosa e seca. Foram realizadas 416
horas de observações focais, de 05:00 a 18:00h, 104 durante a estação chuvosa e
104 durante a estação seca, em cada uma das duas áreas, com o auxílio de
binóculos 8x40. Também foram tomadas as medidas morfométricas de 247
indivíduos de 4 espécies de colibris (Glaucis hirsutus, Phaethornis idaliae, P.
pretrei,
Thalurania glaucopis) para avaliarmos o gasto energético. Foram
registradas 2049 visitas, das quais 1336 ocorreram na estação chuvosa. Na
estação seca o número de visitas foi equivalente nas matas primária e secundária.
Entretanto, houve o dobro de visitas na mata primária (870) na estação chuvosa
comparado ao número de visitas que ocorreram na mata secundária. Tal fato pode
ser explicado pelo aumento da freqüência de visitas de G. hirsutus na estação
chuvosa, devido à sua preferência pela área primária, que tem um sub-bosque
menos denso comparado àquele da mata secundária. Além disso, o gasto
energético dessa espécie (em W Kg-1) é relativamente baixo durante o vôo de
libração (ANOVA F = 7.5 , gl = 5, p < 0,0002), comparado com outros
Phaethornithinae estudados. Embora não haja variação na composição da
comunidade de colibris ao longo das estações, ocorrem variações nas freqüências
de visitas relacionadas à variação da disponibilidade de recurso e competição.
Palavras chave: Beija-flores, Phaethornis idaliae, Heliconia.
Órgãos Financiadores: PELD/CNPq e Bolsa PIBIC/CNPq para ACFA.
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24. IDADE, COMPORTAMENTO ALIMENTAR E DE MERGULHO DE

PODICEPS MAJOR NO SUL DO BRASIL.
Antonio Gomes Jr.1,2, Joaber Pereira Jr.1,3 e Leandro Bugoni4
1
Fundação Universidade Federal do Rio Grande. E mail: 2
agomesbio@universiabrasil.net. 3 dmbjpj@furg.br. 4University of Glasgow, Institute
of Biomedical and Life Sciences, Scotland, UK. E mail: lbugoni@yahoo.com.br
Há uma ampla gama de evidências de que aves juvenis ou imaturas são menos
eficientes e habilidosas na obtenção de alimento que os adultos. A maior eficiência
no forrageamento de adultos é um fenômeno amplamente distribuído em aves, e
verificada em diversos estudos em aves costeiras. Isto é atribuído a: limitações
morfológicas, como incompleto crescimento do corpo ou incompleta maturação
neurológica; aprendizado incompleto que pode ocorrer através da observação,
experiências prévias; diferentes requerimentos nutricionais, como a necessidade
dos adultos em alocar energia para a muda da plumagem, ou dos juvenis em
adquirir proteína para o crescimento; interações sociais, como hierarquia no
acesso a áreas de alimentação, cleptoparasitismo e risco de predação. O
comportamento alimentar de Podiceps major, foi estudado no Molhe Oeste, Praia
do Cassino, Rio Grande – RS, Brasil. Observações foram realizadas de junho a
outubro de 2005, entre 8:00 e 18:00h. Registrou-se 547 mergulhos de adultos (1,6
mergulhos/min., Total = 344,3 min.) e 578 mergulhos de juvenis (1,6
mergulhos/min., Total = 374,7 min.). Adultos e juvenis não demonstraram
diferenças significativas na duração do mergulho, mas diferem no tempo de pausa
na superfície, maior nos adultos. Nos adultos, ainda houve correlação entre tempo
de mergulho e pausa, não verificada nos juvenis. Não houve diferença entre a
duração da seqüência de alimentação de ambas as classes etárias. Uma maior
eficiência na captura de presas foi encontrada nos adultos, sucesso reforçado
ainda pelo maior tamanho de presas capturadas pelos mesmos. O principal item
capturado, o qual foi identificado visualmente como sendo, provavelmente,
Micropogonias furnieri. Esta espécie está presente em grande abundância na
região. Os juvenis tiveram tempo de manipulação do item mais elevado, o que
contribuiu para tentativas de cleptoparasitismo por Larus maculipennis e Sterna
superciliaris. O tempo de mergulho variou ao longo do dia, com mergulhos mais
longos dos juvenis no início e final do dia, não havendo diferença nos períodos
intermediários. Juvenis de P. major compensam sua ineficiência de forrageamento
alimentando-se durante a maior parte do dia enquanto adultos reduzem a
atividade durante o meio do dia.
Palavras chave: Comportamento, Mergulhão – grande, Podiceps major.
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25. COMPORTAMENTO ALIMENTAR DE AVES EM GUAPIRA

GRACILIFLORA (NYTAGINACEAE), NO PARQUE DO BABACA,
NOVA XAVANTINA - MT.
Jocieli de Oliveira1; Fernando do Prado Florêncio1; Regina de Souza Yabe1.
1- Universidade do Estado de Mato Grosso, Campus de Nova Xavantina, Dept° de
Ciências Biológicas, BR 158, Km 148, Caixa postal 08, CEP: 78690-000, Nova
Xavantina – MT.
E-mail: jolinx@gmail.com
As interações entre aves e plantas representam uma relação de vantagens
recíprocas ao longo da evolução. Muitas aves ao incluírem frutos em sua dieta,
acabam dispersando suas sementes, favorecendo o sucesso reprodutivo das
plantas. Nesse contexto, foram observados nove indivíduos de Guapira graciliflora
(Mart. ex J.A.Smidt) Lundell, numa área de cerrado no Parque do Bacaba, Nova
Xavantina, MT. Os objetivos foram de conhecer a avifauna frugívora e caracterizar
seu comportamento. As observações focais foram realizadas de 31 de
outubro/2005 a 05 de fevereiro/2006, em dias não consecutivos, com auxílio de
binóculo 7x35 mm e 8x30 mm. Foram registradas 18 espécies de aves
consumindo frutos de G. graciliflora, distribuídas em sete famílias, sendo
Emberezidae a mais representativa com nove espécies. De um total de 177 horas
de observações foram registradas 225 visitas. As maiores porcentagens de
consumo foram apresentadas para Thraupis sayaca (28,9%), seguido por
Tachyphonus rufus (21,4%), Piranga flava (15,8%), Tangara cayana (9,2%),
Cyanocorax cyanopogon (8,6%), Saltator similis (8,5 %) e as demais espécies
juntas foram responsáveis por 7,6% do consumo dos frutos. As aves pertencentes
à Família Emberezidae apresentaram formas distintas de consumo, Thraupis
palmarum e T. sayaca, manifestaram comportamento de mandibular brevemente
os frutos antes de ingeri-los, enquanto que P. flava, S. similis, T. rufus e T. cayana
apresentaram comportamentos semelhantes de consumo, mandibulando os frutos
e deixando o diásporo cair sob a planta. C. cyanopogon coletavam o fruto com o
bico, transferindo-o em seguida para os pés, onde bicavam removendo partículas
do fruto e descartando o diásporo sob a planta. Embora as espécies Momotus
momota, Turdus leucomelas, Turdus amaurochalinus Ramphastos toco, Elaenia
sp., Myiarchus sp., Griseotyrannus aurantioatrocristatus e Vireo olivaceus tenham
apresentado baixo consumo, estas engolem o fruto inteiro. O consumo dos frutos
de G. graciliflora em que as aves ingerirem o diásporo sugere que sejam
potenciais dispersores.
Palavras-chave: frugivoria, ornitocoria, comportamento alimentar.
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26. DISPERSÃO DE MICONIA LIGUSTROIDES (DC.) NAUDIN

(MELASTOMATACEAE) EM UMA ÁREA DE CERRADO NA
REGIÃO CENTRAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Marina Telles Marques da Silva1, Manoel Martins Dias Filho2
1

Pós-graduação em Ecologia e Recursos Naturais, Universidade Federal de São
Carlos – ma_telles@uol.com.br 2 Departamento de Ecologia e Biologia Evolutiva,
Universidade Federal de São Carlos – manoelmd@power.ufscar.br
A relação planta-animal tem sido bastante estudada. Neste contexto, a dispersão
de sementes tem grande importância no que diz respeito à conservação das
espécies animais e vegetais, pois apresenta-se como forma de interação que
mantém ambas as formas de vida, os vegetais fornecendo alimento e os animais
oferecendo novas chances de colonização para os vegetais. O presente trabalho
procurou identificar as aves que provavelmente atuam como dispersoras de
Miconia ligustroides (Melastomataceae), um vegetal que ocorre em áreas de
Cerrado e produz grandes quantidades de pequenos frutos avermelhado-escuros.
O estudo foi realizado em uma área não urbanizada do campus da Universidade
Federal de São Carlos composta por vegetação de Cerrado. Foram realizadas
observações diretas em 5 indivíduos de M. ligustroides. Cada indivíduo foi
observado por períodos de no mínimo uma hora, completando ciclos de 12 horas
(das 6:00 às 18:00h) em dias não consecutivos, somando um total de 60 horas de
observação, no período de março a maio de 2005. Foram registradas 20 espécies
de aves que visitaram Miconia ligustroides, 14 delas pertencentes a quatro
famílias. As aves fizeram 131 visitas e consumiram um total de 1263 frutos. As
espécies que mais consumiram frutos foram Tangara cayana (22,88%), Turdus
leucomelas (19,08%), Elaenia spp. (14,17%), Pitangus sulphuratus (12,51%),
Mimus saturninus (11,80%) e Dacnis cayana (7,76%), juntas perfazendo 88,20%.
Todas as espécies registradas foram consideradas potenciais dispersoras, já que
engoliram os frutos inteiros e as sementes ingeridas são pequenas o suficiente
para resistirem ao processo de digestão dos animais. M. ligustroides pode ser
considerada uma espécie prioritária para a conservação da área estudada, já que
é visitada por um elevado número de aves e frutifica na estação seca, ao contrário
da maioria das espécies vegetais. Tem potencial, portanto, para manter algumas
populações de aves. A espécie pode também ser um importante recurso para a
restauração de áreas degradadas de Cerrado e áreas onde pretende-se construir
corredores ecológicos, já que seus dispersores fazem parte de um grupo de aves
relativamente comuns em ambientes afetados pela ação antrópica.
Palavras-chave: dispersão, Cerrado, Miconia ligustroides
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27. OCUPAÇÃO ESPACIAL DE ANDORINHAS (HIRUNDINIDAE) NO

RIO UBERABINHA
UBERLÂNDIA, MG.

ÀS

MARGENS

DO

PRAIA

Luanna Kim Pires Guimarães1,2, Alexandre Gabriel Franchin
Júnior1

1,3

CLUBE,

, Oswaldo Marçal

1

Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Instituto de Biologia, Laboratório de Ornitologia e
Bioacústica, marcaljr@ufu.br 2 Graduação em Medicina Veterinária, Faculdade de Medicina
Veterinaria, Universidade Federal de Uberlândia (UFU), luannakimp@yahoo.com.br 3 Programa de
Pós-graduação em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais, UFU, agfranchin@hotmail.com

As andorinhas são aves que vivem em bandos, são facilmente encontradas em
cidades e fazendas, sendo que algumas espécies, como as dos gêneros
Tachycineta, são intimamente ligadas a ambientes aquáticos. O presente estudo
teve por objetivos: identificar as espécies de Hirundinidae encontradas em um
trecho do rio Uberabinha às margens do Praia Clube (18º56'07''S, 48º17'31''O), no
perímetro urbano do município de Uberlândia-MG e determinar a ocupação
espacial (vertical e horizontal) dessas espécies. As observações foram realizadas
em um trecho de 750m entre duas pontes no interior do clube. As observações
foram realizadas de novembro a dezembro de 2004, com sessões de observação,
de aproximadamente 2 horas, totalizando 25 horas de observação. A visualização
foi pela técnica “animal focal”, utilizando binóculo 7x50mm, sendo que foi
registrada a presença de cada espécie em cada sessão de observação e anotada
a zona e estrato utilizados. Para definição do espaço horizontal foram delimitadas
três seções contínuas e de mesmo tamanho no trecho pesquisado (A, B e C),
sendo considerados os registros realizados tanto nas margens quanto no leito do
rio. Foram estabelecidos também três estratos verticais (Baixo - superfície do rio a
1,0m de altura; Médio - 1,0 a 5,0m e Alto - acima de 5,0m de altura). Foram
registradas três espécies de andorinhas utilizando o espaço aéreo na área:
Pygochelidon cyanoleuca, Tachycineta leucorrhoa, Tachycineta albiventer. Foram
identificados 15 registros de P. cyanoleuca utilizando o espaço horizontal em duas
seções: A=9 registros no leito do rio e um na margem direita, B=5 no leito. T.
albiventer utilizou as seções A (n = 5 no leito e um na margem esquerda) e B (n=8
no leito) em 14 registros de vôos. A seção C foi utilizada apenas por T. leucorrhoa
sendo que os nove registros da espécie ficaram restritos a esta seção (todas no
leito). Em relação ao estrato vertical, P. cyanoleuca distribuiu-se nos três estratos
(Alta=8 registros, 40%; Baixa=7, 35% e Média=5, 25%). T. albiventer distribui-se
quase que homogeneamente entre os estratos sendo quatro registros no estrato
alto, seis no médio e cinco no baixo (27%, 40% e 33%, respectivamente). T.
leucorrhoa foi registrada uma única vez no estrato alto (9%), três no médio (27%)
e sete no baixo (64%).
Palavras chave: estratificação, forrageamento, ocupação espacial.
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28. INFLUÊNCIA DA ATIVIDADE HUMANA NO COMPORTAMENTO

ALIMENTAR DE PASSER DOMESTICUS NO CAMPUS UMUARAMA
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA-MG
Eduardo França Alteff1; Daniela Beatriz Lima e Silva1
1
Instituto de Biologia , Universidade Federal de Uberlândia,
Uberlândia, MG.
dudubio@hotmail.com; dabsi_bio@yahoo.com.br

38400-902,

Algumas espécies de aves apresentam uma tendência sinantrópica, sendo
beneficiadas pela presença humana. O Passer domesticus (pardal) é uma espécie
tão adaptada a esses ambientes modificados, que utiliza restos de alimentos
humanos para complementar sua dieta. O objetivo deste estudo foi verificar o
comportamento alimentar desses passeriformes e e a interferência da atividade
humana no mesmo. Este estudo foi realizado no Campus Umuarama da
Universidade Federal de Uberlândia-MG, nos meses de Novembro e Dezembro de
2004. Foram realizadas 12 horas de observações no período da manhã, em que o
fluxo populacional era intenso. Essas observações foram divididas em 24 sessões
de 30 minutos com intervalos de 15 minutos. Os comportamentos mais freqüentes
apresentados durante o forrageamento foi o de comer (67,64%), o de levar
(10,29%) e o de procurar (8,82%). Foi observado que o alimento era levado
somente quando era maior que o bico (1,05 cm). Notou-se um pico de atividade
entre 8 e 10 horas da manhã, que é um horário de bastante disponibilidade de
alimentos de origem humana. Machos durante esse período eram mais
abundantes que as fêmeas (68,96% dos contatos). Não foram observadas outras
espécies forrageando junto com P. domesticus, fato que pode ser devido a todos
os alimentos consumidos no local serem de origem humana, como arroz, batatapalha, pastel, biscoito, confirmando ser uma espécie bastante generalista. O maior
tempo médio de forrageamento foi apresentado para o arroz (115 segundos),
seguido pela batata-palha (96,67 s) e pastel (65,82 s). Na maioria do tempo foram
observados forrageando sozinhos (44,25%), seguidos de duplas (40,86%), o que
pode ser explicado pela intensa passagem de pessoas no local, que impede o
forrageamento de grupos maiores. Desta maneira, concluiu-se que a dieta dessa
espécie no local é composta em grande parte por restos de alimento humano e
que comportamentos relacionados ao forrageamento são influenciados pela
atividade humana.
Palavras-chave: Passer domesticus; forrageamento; atividade humana.
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29. MONITORAMENTO DE AVES SILVESTRES EM AVIÁRIOS DE
PRODUÇÃO
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O Brasil apresenta-se, atualmente, como um dos maiores exportadores mundiais
de crne de aves, e ainda como um dos países com maior diversidade de espécies
de aves silvestres. Várias destas espécies silvestres possuem o comportamento
de visitarem aviários, utilizando-os para alimentação, pouso e/ou pernoite, o que
pode favorecer a transmissão de doenças, destas para as aves industriais. Devido
à carência de estudos sobre a interação entre aves silvestres e aves industriais,
este trabalho teve como objetivo a elaboração de uma listagem de espécies de
aves silvestres, que entram nos galpões de um núcleo de aves de reprodução matrizes (Gallus gallus) - localizado em um bioma de caatinga, fazendo contato
direto com as aves de produção, como também, relacionar os locais visitados e
utilizados nos aviários por aquelas aves. A pesquisa foi realizada entre outubro de
2004 e junho de 2005, em um criadouro situado no município de São José do
Egito/PE. Para a observação das aves foram realizadas excursões mensais com
duração de dois dias cada, os trabalhos foram divididos em dois turnos diários, o
primeiro das 6 às 11 horas da manhã e o segundo das 14 às 17 horas da tarde, foi
utilizado binóculo com capacidade de aumento de 30 x 25, e guias de campo para
a identificação das aves observadas. Foram registradas entrando nos aviários oito
espécies de cinco famílias, sendo elas: Clumbina minuta, Columbina picui, Suiriri
suiriri, Sporophila albbogularis Zonotrichia capensis, Coryphospingus pileatus,
Paroaria dominicana, Molothrus bonariensis e Passer domesticus. Também foi
verificado que os locais visitados pelas aves silvestres, dentro dos aviários, são os
comedouros dos reprodutores quando estão suspensos.
Palavras chave: monitoramento, aves silvestres, comportamento.
Órgão Financiador: bolsa CNPq/PIBIC/UFRPE para ABM
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OBSERVAÇÕES DE PREFERÊNCIA POR COR NA
ESCOLHA DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE NINHO,
EM THRAUPIS SAYACA, NUMA ÁREA URBANA

30.

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; email: vonmatter@hotmail.com
Thaupis sayaca é a espécie mais popular dentre os sanhaços brasileiros, sendo
um dos pássaros mais abundantes do Brasil oriental. Preferência quanto a
coloração do material escolhido para confeccão de ninho já foi descrita para
algumas espécies de aves na América do Norte, porém são escassos trabalhos na
literatura brasileira que abordem o tema. O objetivo deste estudo foi verificar se T.
sayaca exibe preferência por cor na seleção de objetos para construção de seu
ninho. Os ninhos foram avistados através de relatos de observadores de aves, de
fevereiro à abril de 2006, na cidade de Itu/SP (23º16’S/47º18’O). Os locais de
nidificação foram marcados e após o final do ciclo reprodutivo das aves (≅ 30
dias), os ninhos foram coletados e seu material constituinte foi identificado. Foram
amostrados um total de nove ninhos, distantes entre si aleatoriamente no mínimo
4km. A seleção de cor foi testada através da quantificação da porcentagem de
plástico colorido nos ninhos. Foi realizado um censo, no entorno das áreas de
nidificação, para amostrar visualmente a cor do material plástico disponível no
ambiente. Durante o estudo houve oferta abundante às aves de material plástico
em forma de tiras finas de 20 a 30 cm de comprimento, material proveniente da
cauda de pipas que ficam presas a galhos de árvores e fio elétricos. Observou-se
uma predominância, em todas as áreas, da cor branca no material plástico
disponível, dado facilmente explicável já que essas caudas são confeccionadas de
sacolas plásticas normalmente padronizadas em branco. O substrato encontrado
na composição dos ninhos foi em ordem decrescente de importância: plástico
vermelho, substrato vegetal, pêlo de canídeos, plástico branco, cabelo humano,
linhas de nylon, e fragmentos de tecido. Quanto a coloração, as tiras plásticas da
cor vermelha representaram em média 93% de todo o material plástico
encontrado, enquanto que as de cor branca apenas 7%. Esse resultado
demonstra uma preferência de T. sayaca para a utilização de material de cor
vermelha na construção de seus ninhos, o que aponta para um comportamento
adaptativo de defesa dos ninhos através do uso de cores aposemáticas na sua
construção, entretanto trabalhos com um maior número amostral são
imprencindiveis para um melhor entendimento deste fenômeno.
Palavras-chave: Thraupis, Ninho, Cor.
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31. ANÁLISE

DO CONTEÚDO ESTOMACAL DAS AVES DA
COLEÇÃO CIENTÍFICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS/
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS

Priscila Lemes de Azevedo Silva1, Abner Figueiredo Neto1 e Anamaria Achtschin
Ferreira2
1
Graduação em Ciências Biológicas, Universidade Estadual de Goiás, Email:
priscila_lemes@yahoo.com.br 2 Universidade Estadual de Goiás, Email:
iaatschin@yahoo.com.br
O estudo da dieta alimentar em aves é relevante pois fornece informações sobre
estrutura trófica de comunidades e dados sobre condições física do ambiente.
Predizer dietas totais é difícil, pelas diferenças sazonais, disponibilidade de
alimentos e transformações no trato digestivo ao longo do dia. A análise de
conteúdo estomacal foi uma das primeiras metodologias para o estudo de dieta de
aves, embora o seu estudo tenha sido substituído pela observação direta, tártaro
emético e análise de fezes. O objetivo desse estudo é analisar o conteúdo
estomacal das aves da coleção científica da Universidade Federal de Goiás e
Universidade Estadual de Goiás, fazendo parte do Programa FAUNACO. Para a
coleta de aves foram utilizadas 10 redes ornitológicas de 12x2m e colocadas em
transectos lineares em matas mesofíticas e, ocasionalmente, em mata ciliar. A
análise restringiu-se a poucos indivíduos, uma vez que o estudo deu-se apenas
para as aves da coleção científica. Para o estudo do comportamento alimentar,
foram analisadas três variáveis: índice estomacal, marcado como: 0% (vazio),
25% (quarto-preenchido) e 50%, 75% e 100% (bem cheio); quantidade relativa do
estômago (volume, em mm³); e táxon, tanto para de origem vegetal quanto animal,
determinada ao menor taxa possível. Foram analisados 21 estômagos
pertencentes a 10 famílias: Columbidae, Momotidae, Buconidae, Thamnophilidae,
Pipridae, Vireonidae, Turdidae, Thraupidae, Emberizidae, Passeridae. Nas
análises preliminares, os itens mais encontrados foram pedaços de élitros, tarsos
e cabeças de insetos. Em 4% do total foram encontrados insetos inteiros, e em
14%, os estômagos estavam completamente vazios. A presença de sementes
inteiras também foi comum em aves frugívoras (23%). Os itens alimentares mais
consumidos foram coleópteras, presente em 100% dos estômagos de
insetívoros/onívoros, seguido por hymenópteros (80%). Em quatro estômagos
foram encontradas somente matéria vegetal e sementes. Monasa nigrifrons
apresentou maior riqueza de taxa, com 4 ordens identificadas. As coleções
científicas são importantes, pois auxiliam a constituir bases de dados essencial
para estudos com finalidades variadas e o máximo aproveitamento das
informações passíveis permitindo estudos como este, de dieta alimentar.
Palavras- chave: dieta alimentar, conteúdo estomacal, coleção científica.
Órgão Financiador: bolsa do CNPq para PLAS
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ARARA-AZUL-DE-LEAR
ANODORHYNCHUS
LEARI
FORRAGEANDO CACHOS DE LICURI IMATUROS COMO FONTE
DE RECURSO HÍDRICO

32.

Joaquim Rocha dos Santos Neto¹ e Monalyssa Camandaroba ²
¹CEMAVE/IBAMA e-mail: Joaquim.santos-neto@ibama.gov.br
Lymington e-mail: monalyssa_c@yahoo.com.br

²

Fundação

A Arara-azul-de-Lear (Anodorhynchus leari) alimenta-se basicamente de cocos da
palmeira Licuri (Syagrus coronata), preferencialmente, quando ainda apresentam
a casca verde, porém com o endosperma completamente formado. Estes são
consumidos após a retirada completa da casca e quebrados através de cortes
transversais, ou raramente longitudinais e utilizando-se da língua e do bico para a
retirada da amêndoa. Por vezes as araras forrageiam cachos onde os cocos
estão imaturos, apresentando grande quantidade de água. Quando isso acontece,
normalmente, o mesmo é logo abandonado, dando a impressão de engano, pois
partem para outro que esteja mais desenvolvido. No que se refere a consumo de
água, não se tem registro de A. leari bebendo água em cursos d’água, bromélias,
cavidades em árvores etc, supondo-se que as mesmas suprem suas
necessidades hídricas a partir da polpa do licuri. O estudo foi conduzido de janeiro
a maio de 2006, durante a estação reprodutiva da espécie. Nos meses de Março e
Abril, foi comum observar uma grande quantidade de cocos bem novos, contendo
apenas água, abertos de maneira bem peculiar: os mesmos apresentam uma
pequena marca transversal na região mediana, originada pela pressão exercida
pela mandíbula. Com isso, ocorre uma ruptura da parte superior do coco liberando
seu conteúdo líquido. A grande quantidade de cocos quebrados adicionada ao fato
da casca não ter sido retirada, como as araras normalmente o fazem ao se
alimentar, afasta a idéia de forrageamento por engano. Outra suposição seria que
filhotes (inexperientes) estariam forrageando em cachos com cocos ainda novos.
Contudo, estes cocos foram encontrados em período em que os filhotes ainda
estão no ninho e sendo alimentados pelos pais. O fato de estes cocos serem
forrageados em época reprodutiva, correspondente a fase de cria dos filhotes, e
próximos às áreas de nidificação sugere que as araras podem estar utilizando a
água do coco do licuri para a formação do conteúdo a ser regurgitado para a
alimentação dos filhotes. Estudos adicionais serão realizados para a obtenção de
dados mais conclusivos sobre consumo de água por Arara-azul-de-Lear.
Palavras chave: Arara-azul-de-Lear, Alimentação, Syagrus coronata.
Órgão Financiador: FNMA, CEMAVE/IBAMA
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33. EFEITO DA QUANTIDADE DE ALIMENTO SOBRE A TAXA DE

VOCALIZAÇÃO
DE
PYRIGLENA
(PASSERIFORMES:
THAMNOPHILIDAE)
ASSOCIADOS ÀS FORMIGAS-DE-CORREIÇÃO

LEUCOPTERA
EM
BANDOS

Christiana Mara de Assis Faria1 e Marcos Rodrigues2
1
PG em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre, Universidade Federal
de Minas Gerais, E-mail: christianafaria@yahoo.com.br 2Depto. de Zooogia,
UFMG, Belo Horizonte-MG, E-mail: ornito@icb.ufmg.br
O forrageamento sobre as correições é um comportamento comumente exibido
por P. leucoptera e chamou atenção por ser acompanhado da emissão de altas
taxas de vocalizações. Investigações a respeito de vocalizações associadas à
alimentação são bastante comuns na literatura, tanto em estudos de campo
quanto de laboratório, e abrangem diversas espécies de primatas e aves. Esses
estudos tratam de um tipo de vocalização específica que é emitida por um animal
após encontrar ou consumir uma fonte alimentar. Através desses “food calls”, o
animal pode comunicar alguns parâmetros da fonte alimentar, entre os quais estão
a divisibilidade, qualidade e a quantidade de alimentos. O objetivo desse trabalho
foi investigar se a quantidade de alimento (artrópodes disponibilizados pelas
formigas-de-correição) é o fator proximal que induz a emissão das vocalizações de
Pyriglena leucoptera enquanto forrageia sobre as marchas das correições. O
estudo foi conduzido na Estação de Pesquisa e Desenvolvimento Ambiental de
Peti, fragmento de Mata Atlântica, no município de São Gonçalo do Rio Abaixo,
leste de Minas Gerais. A coleta de dados foi realizada entre os meses de maio e
agosto de 2005. A amostragem dos artrópodes foi feita utilizando-se armadilhas
de interceptação de vôo do tipo “janela”. A amostragem das taxas de vocalizações
foi feita, concomitantemente à dos artrópodes, utilizando-se o método ad libitum
em seis séries de dez minutos, com intervalos de dois minutos entre elas. Doze
colônias de Eciton burchelli foram observadas, das quais foi obtido um total de 720
minutos de captura de artrópodes e de registros das taxas dos diferentes tipos de
vocalizações de P. leucoptera. Os resultados mostraram que a quantidade de
artrópodes disponibilizados pelas formigas não é o fator proximal que induz a
produção dessas vocalizações. Nenhuma delas funcionou para comunicar
parâmetros sobre a fonte alimentar, logo, não puderam ser consideradas como
“food calls”.
Palavras chave: Vocalizações, quantidade de alimento, fator proximal,
comunicação
Órgão Financiador: USFish e Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais);
apoio CNPq
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Christiana Mara de Assis Faria1 e Marcos Rodrigues2
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Gerais, E-mail: christianafaria@yahoo.com.br 2Depto. de Zooogia, UFMG, Belo Horizonte-MG, Email: ornito@icb.ufmg.br

As categorias comportamentais exibidas pelos indivíduos de Pyriglena leucoptera
que acompanham as marchas de formigas-de-correição foram estudadas na
Estação de Pesquisa e Desenvolvimento Ambiental de Peti, fragmento de Mata
Atlântica, no município de São Gonçalo do Rio Abaixo, leste de Minas Gerais. Os
objetivos desse trabalho foram: i) descrever os principais tipos de vocalizações e
demais comportamentos exibidos pelos indivíduos de P. leucoptera; ii) avaliar a
exibição dos comportamentos em relação ao local em que foram registrados,
próximos ou distantes dos centros das marchas; iii) avaliar a altura de poleiros
utilizados para exibição dos comportamentos, exceto os de vocalização; iv) avaliar
a diferença na exibição dos comportamentos por machos e fêmeas, exceto os de
vocalização. Antes de se iniciar a coleta, foram feitas 240 h de observações sobre
as correições para a construção do etograma de P. leucoptera, o qual relacionou
12 comportamentos em cinco categorias. A coleta de dados foi realizada entre os
meses de maio e agosto de 2005. Em cada evento de correição, os
comportamentos eram registrados em seis séries de dez minutos, com intervalos
de dois minutos entre elas. Para a amostragem das taxas de vocalização foi
utilizado o método ad libitum e para os demais comportamentos foi utilizado o
método scan. Doze colônias de Eciton burchelli foram observadas, das quais foi
obtido um total de 30 amostras e 1800 minutos de registros comportamentais de
P. leucoptera. Seis diferentes tipos de vocalizações foram registrados para os
indivíduos de P. leucoptera enquanto forrageiam sobre as marchas de correição.
Essas vocalizações foram emitidas variavelmente nas trinta amostras realizadas,
algumas mais freqüentemente e em maiores taxas do que outras, sendo
apresentadas em diversos contextos. O teste de Mann-Whitney indicou que todos
os comportamentos foram exibidos em proporção significativamente maior nas
áreas próximas do que distantes dos centros das marchas. Exceto para a
categoria de comunicação, os demais comportamentos foram exibidos
principalmente em poleiros de zero até 1 m de distância do solo (teste de
Friedmann) e foram exibidos em proporção significativamente maior por machos
do que por fêmeas (teste de Mann-Whitney).
Palavras chave: Pyriglena leucoptera, comportamentos, formigas-de-correição.
Órgão Financiador: USFish e Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais);
apoio CNPq.
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35. COMUNICAÇÃO

E AGRUPAMENTO DE INDIVÍDUOS DE
PYRIGLENA
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O objetivo desse estudo foi o de investigar alguns fatores proximais e distais que
poderiam explicar a intensa sinalização vocal de P. leucoptera enquanto
forrageando sobre as marchas de correição. Além disso, procurou-se averiguar a
existência de algum benefício gerado pelo forrageamento em grupo. A coleta de
dados foi realizada entre os meses de maio e agosto de 2005 em um fragmento
de Mata Atlântica no município de São Gonçalo do Rio Abaixo, leste de Minas
Gerais. Em cada evento de correição, os comportamentos eram registrados em
seis séries de dez minutos, com intervalos de dois minutos entre elas. Para a
amostragem das taxas de vocalização foi utilizado o método ad libitum e para os
demais comportamentos foi utilizado o método scan. Doze colônias de Eciton
burchelli foram observadas, das quais foi obtido um total de 30 amostras e 1800
minutos de registros comportamentais de P. leucoptera. Para registro do tamanho
do grupo que acompanhava as correições, utilizou-se o número máximo de
indivíduos que foi possível registrar (observados e ouvidos) em algum dos 60
minutos de coleta de dados para cada amostra. As taxas dos comportamentos de
competição foram negativamente correlacionadas às taxas dos diferentes tipos de
vocalizações, mostrando que essa variável não foi detectada como fator proximal
da emissão das vocalizações. As hipóteses levantadas para explicar a função das
vocalizações (fatores distais): 1) acesso dos não-residentes ao recurso defendido
pelo par territorial; 2) atração de companheiros à fonte alimentar e conseqüente
diminuição do tempo gasto na vigilância do predador, não foram corroboradas.
Entretanto, o aumento do tamanho do grupo foi positivamente correlacionado ao
aumento das taxas de forrageamento dos indivíduos. Esse resultado sugere que a
partilha de recursos entre os indivíduos de P. leucoptera que se agrupam sobre as
marchas das formigas-de-correição gera benefícios imediatos para os indivíduos
que é o aumento da eficiência de forrageamento.
Palavras chave: Vocalizações, fatores proximais e distais, partilha de recurso.
Órgão Financiador: USFish e Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais);
apoio CNPq
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36. COMPORTAMENTO ALIMENTAR DE Spetotyto cunicularia

Molina, 1782 (STRIGIFORMES) EM DUAS ÁREAS NO ESTADO DE
GOIÁS (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS E UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE GOIÁS).
Abner Figueiredo Neto1, Priscila Lemes de Azevedo Silva1, Larissa Martins
Monteiro Alves e Anamaria Achtschin Ferreira2
1
Graduação em Ciências Biológicas, Universidade Estadual de Goiás, Email:
2
abnerfneto@hotmail.com
Universidade Estadual de Goiás, Email:
iaatschin@yahoo.com.br
Speotyto cunicularia (coruja buraqueira) vive em campos, pastagem e, em
ambientes urbanos, ocupando o topo da cadeia alimentar. Pode ocupar buracos
construídos por outras espécies podendo utilizá-los em anos subseqüentes. A
coruja buraqueira possui uma dieta bastante diversificada composta por insetos,
anfíbios, répteis, pequenos pássaros e mamíferos. Possui hábitos noturnos e
diurnos, regurgitando principalmente neste último. Regurgitos são compostos por
pêlos, ossos, exoesqueletos de invertebrados e outras partes que não são
digeridas. Através da análise dos regurgitos, é possível inferir a disponibilidade de
presas através da estimativa da variedade de itens. O objetivo deste estudo é
descrever o comportamento alimentar de S. cunicularia e compará-los em duas
áreas de pastagens no estado de Goiás. Foram amostradas duas áreas, uma em
Goiânia, na Universidade Federal de Goiás (UFG) e a outra, em Anápolis, na
Universidade Estadual de Goiás (UEG). A biomassa (g), comprimento (mm) e
largura (mm) foram medidos para cada regurgito que posteriormente foram
desidratados (50º - 60º), tratados com NaOH (10%) e posteriormente triados e
identificados. Até o momento foram analisados 23 regurgitos, sendo 17 da UFG e
6 da UEG. Na primeira área (UFG) foram amostrados 7 ninhos enquanto que na
segunda área (UEG) 4 ninhos. O peso médio de pelotas coletadas na UFG foi de
26,44g e da UEG foi de 8,61g. A área da UEG apresentou maior presença de
vertebrados (33%), representada pela Ordem Rodentia. Invertebrados,
apresentaram maior abundância, em ambas as áreas, representada pelas Ordens:
Orthoptera, Hymenoptera e Coleóptera principalmente Scarabaeidae e
Carabaiedae.
Palavras-chave: Speotyto cunicularia, comportamento alimentar, regurgito.
Órgão Financiador: bolsa do CNPq para PLAS
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37. ÁREA DE VIDA E FORRAGEAMENTO DE POOSPIZA CINEREA

(AVES: EMBEREZIDAE) NA SERRA DO CIPÓ

Lílian Mariana Costa1 e Marcos Rodrigues2
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Horizonte. lilianbio@gmail.com.
2
Prof. Dr. do Depto. de Zoologia, UFMG. ornito@mono.icb.ufmg.
O capacetinho-do-oco-do-pau, Poospiza cinerea, é um pequeno passeriforme
endêmico do Cerrado, com registros recentes apenas para Minas Gerais e Goiás.
Devido à rápida e crescente destruição de seu hábitat desde a década de 50, esta
espécie é considerada vulnerável à extinção. Há sugestões de que a espécie
ocorra em baixas densidades e adote comportamento nomádico. Entretanto, tais
informações são de cunho anedótico, pois não existem estudos sistemáticos sobre
sua biologia básica. O objetivo do presente trabalho foi o de descrever o uso de
hábitat e o comportamento de forrageamento de P. cinerea na APA Morro da
Pedreira, Serra do Cipó, Minas Gerais. A área de estudo consiste em um plot de
96 hectares, situado à cerca de 1250 metros de altitude em uma região
denominada Alto da Boa Vista, cuja vegetação predominante é a de Campos
Rupestres. O trabalho foi realizado entre julho de 2005 e abril de 2006. Um casal
de P. cinerea foi marcado com anilhas coloridas e acompanhado sistematicamente
dois dias por mês. Foi anotado o comportamento de forrageamento e sua posição
geográfica com auxílio de GPS. O casal de P. cinerea ocupou uma área de
aproximadamente três hectares e forrageou artrópodes sobre folhas verdes de
arbustos usando a técnica “respingar” (glean) e “alcançar” (reach). As áreas
utilizadas pelo casal possuem grande densidade de arbustos e pequenas árvores,
hábitat que ocorre nos enclaves dos afloramentos rochosos dos campos
rupestres. Nenhum outro indivíduo desta espécie foi observado na área de estudo,
o que confirma sua raridade e baixa densidade populacional. Entretanto, não há
indícios de comportamento nomádico.
Palavras chave: Ecologia comportamental, uso de hábitat, forrageamento.
Órgão Financiador: CNPq, Fundação O Boticário de Proteção à Natureza, Bolsa
FAPEMIG para LMC.
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38. FORRAGEIO DE AVES EM URTIGA URERA BACCIFERA NO

PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU, PARANÁ, BRASIL
Guilherme Fernandes Martins1 e José Flávio Cândido Júnior2
1
Acadêmico de Ciências Biológicas, Setor de Vertebrados, Laboratório de
Zoologia de Vertebrados, UNIOESTE – Campus Cascavel, E-mail:
gui_bio@hotmail.com
2
Professor Dr. em Zoologia, Setor de Vertebrados, Laboratório de Zoologia de
Vertebrados, UNIOESTE – Campus Cascavel, E-mail: jflavio@unioeste.br.
A urtiga Urera baccifera da família Urticaceae é comum em florestas semidecíduas
e encontrada no Parque Nacional do Iguaçu, oeste paranaense. É uma planta que
atrai formigas em todas suas estruturas reprodutivas e vegetativas e larvas de
outros insetos em seus frutos. Durante uma observação de dois dias na antiga
estrada do colono, Parque Nacional do Iguaçu, foram constatadas quatro espécies
de aves (Trichothraupis melanops, Drymophyla rubricollis, Turdus leucomelas e
Parula pitiayumi) forrageando em urtigas (Urera baccifera) que continham frutos. A
presença de uma das espécies não parecia alterar o comportamento das outras,
na planta. Os Trichothraupis melanops estavam em um casal com dois filhotes,
onde o macho voava até a urtiga, pegava o fruto e voltava ao poleiro anterior para
se alimentar. A fêmea pegava os frutos, comia alguns empoleirada na própria
urtiga, e depois saía com um fruto para alimentar os filhotes. Em algumas
ocasiões os filhotes estavam pousados na própria urtiga, a menos de 20cm dos
frutos, mas não os coletavam. Os Turdus leucomelas coletavam os frutos e
voavam com eles no bico para outro poleiro. A Drymophila rubricollis e a Parula
pitiayumi pegavam os insetos nos frutos da urtiga e saíam rapidamente para se
alimentarem longe da planta. Uma última espécie, Saltator coerulescens, foi
avistada algumas vezes sobre a urtiga, não tendo sido possível, no entanto,
confirmar se as aves estavam forrageando ou qual o alimento consumido. A Urera
baccifera parece representar uma importante fonte alimentar (rica em açúcares)
para o Trichothraupis melanops, e estes açúcares atraem insetos que são
predados pela Drymophila rubricollis e Parula pitiayumi. A confirmação de outros
dados sobre o comportamento das aves em relação a Urera baccifera virá com
novas observações a serem feitas.
Palavras chave: frugivoria, urtiga, comportamento
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PADRÃO DE CANTO DE ASTHENES LUIZAE
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O padrão de canto de aves vem sendo estudado principalmente em Passeriformes
Oscines das regiões temperadas, e são relacionados a dois ciclos periódicos
distintos: anual, sendo a variação da atividade de canto de acordo com o ciclo
reprodutivo, e diário, sendo a variação destas atividades ao longo do dia. O
objetivo deste trabalho foi o de descrever o ciclo de canto (vocalização mais
complexa) e de chamado (vocalização mais simples) de Asthenes luizae, uma
espécie de Suboscines Neotropical, em relação ao ciclo anual, diário, reprodutivo
e estacional. Foram amostradas as taxas de canto e chamado (números de cantos
e chamados por minuto) em três horários diferentes (alvorada, meio dia e
crepúsculo) entre março de 2005 e fevereiro de 2006. Foram obtidas 504
amostras, sendo 168 em cada um dos horários. Asthenes luizae tem uma taxa de
canto relativamente baixa e sem variação ao longo do ano, nem entre o período
reprodutivo e o pós-reprodutivo e nem entre as estações (seca e chuva). Os
indivíduos cantam mais durante a alvorada e crepúsculo do que ao meio dia
(H=61,29 p <,0001). A. luizae emite chamados em taxas diferentes ao longo do
ano, vocalizando mais em novembro (H=29,07 p =,0022). Taxas de chamado
também variaram entre os períodos do dia (H=22,73 p <,0001), e entre as
estações (U=26468,50 p <,001). Entretanto, não houve variação de emissão do
chamado em relação ao período reprodutivo e pós-reprodutivo. Esse padrão de
canto encontrado para as taxas de canto e chamado difere daquele conhecido
para aves que habitam regiões temperadas. Possivelmente o canto de Asthenes
luizae tem função de defesa de território, que é realizada ao longo do ano,
enquanto o chamado é usado para a comunicação entre o casal e os filhotes, pois
o maior número de chamados coincide com a época que os filhotes estão saindo
do ninho.
Palavras chave: Taxa de canto, reprodução, comunicação, Campo Rupestre.
Órgão financiador: CNPq (processo 473428/2004-0), Idea Wild, Fundação O
Boticário de Proteção a Natureza
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ITENS
ALIMENTARES
DE
TROGON
SURRUCURA
(TROGONIDAE) EM DOIS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO SUL.

40.

Jaqueline Brummelhaus, Maria Virginia Petry
Laboratório de Ornitologia e Animais Marinhos, Universidade do Vale do Rio dos
Sinos - UNISINOS Av. Unisinos, 950, CEP.: 93022 000, São Leopoldo, Rio
Grande
do
Sul,
Brasil.
E-mail:
jaquebrummelhaus@pop.com.br;
vpetry@unisinos.br
Trogon surrucura (surucuá-de-peito-azul) é residente na maior parte do Rio
Grande do Sul e encontrado desde o norte de Goiás, sul da Bahia até o norte da
Argentina. A região neotropical possui uma abundância de frutos e o surucuá é
uma espécie frugívora, o que a torna uma espécie sensível à perturbação, uma
vez que seu hábitat está sendo alterado. O objetivo do trabalho é verificar os itens
alimentares de T. surrucura durante a alimentação de filhotes em ninhos, em Alto
Feliz e Feliz, RS. Dois casais de T. surrucura foram observados em Alto Feliz, em
dois ninhos (A e B) com três quilômetros de distância entre si. O terceiro casal foi
observado em Feliz (ninho C). As observações foram realizadas com o auxílio de
binóculos 8x40 e registro fotográfico, entre os dias 19 de setembro e 20 de
novembro de 2004, num total de 18_h_40_min. Observou-se o comportamento de
forrageio e alimentação de filhotes a uma distância aproximada de dez metros de
cada ninho. O ninho A, numa palmeira morta (Syagrus romanzofianum,
Arecaceae), observou-se durante 5_h_45_min. Registrou-se a alimentação com
frutos de camboatá-vermelho (Cupania vernalis, Sapindaceae), apanhados em
vôo e o macho macerou o fruto para retirar as sementes com um centímetro de
diâmetro cada. No ninho B, localizado num vespeiro abandonado, houve uma
observação de 4_h. Observou-se que tanto o macho como a fêmea colaboram na
alimentação dos dois ninhegos. Os itens alimentares ofertados em maior
quantidade foram lagartas de cor verde (Lepidoptera) e frutos de amora silvestre
(Rubus sp., Rosaceae). Em menor quantidade formigas (Himenoptera), borboletas
(Lepidoptera) e grilos (Orthoptera). O ninho C, numa árvore seca em
decomposição, observou-se durante 8h55min. Tanto o macho como a fêmea
trazem alimentos para os dois filhotes: insetos Lepidoptera e Orthoptera, frutos de
C. vernalis. A alimentação de insetos durante o período de reprodução mostra a
importância dessa dieta para o crescimento dos ninhegos.
Palavras chaves: alimentação, ninhego, neotrópico.
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41. ESTRATÉGIAS DE FORRAGEAMENTO DE AVES QUE SE

ALIMENTAM
NO
SOLO
NO
CAMPUS
UMUARAMA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, UBERLÂNDIA (MG)
Renata Leal Marques1,2, Liliane Martins de Oliveira1,2, Alexandre Gabriel
Franchin1,3 e Oswaldo Marçal Júnior1,4
1

Laboratório de Ornitologia e Bioacústica, Instituto de Biologia, Universidade Federal de Uberlândia
(UFU), Uberlândia, MG, Email: renatabioufu@yahoo.com.br 2Graduação em Ciências Biológicas,
UFU, Email: lilianebioufu@yahoo.com.br 3PG em Ecologia e Conservação dos Recursos Naturais,
UFU, E-mail: ursulino@rocketmail.com 4Instituto de Biologia, UFU, E-mail: marcaljr@ufu.br.

Os trabalhos sobre alimentação das aves brasileiras geralmente avaliam o
conteúdo gástrico, mas carecem de informações sobre as táticas de
forrageamento, a biologia e o comportamento alimentar. Este trabalho teve como
objetivo analisar o comportamento alimentar de aves que forrageiam no solo do
campus Umuarama (18° 53' 01.6'' S; 48º 15' 34.6'' O) da Universidade Federal de
Uberlândia, verificando as estratégias utilizadas em diferentes substratos. Foram
selecionados dois locais de observação: Praça (PÇ), com estacionamento e
pavimentação, e Quadra de Esportes (QE), cimentada e margeada por grama e
pavimentação. Foram identificados os seguintes substratos nos locais
pesquisados: asfalto, grama, paralelepípedo, terra, cimento e brita (esta última,
ausente em QE). As observações foram realizadas de outubro a novembro de
2004, aos finais de semana e feriados, com início às 6:30h e término às 18:00h.
As sessões de observação tiveram 30 minutos de duração, com intervalos de 15
minutos, totalizando 32,5 horas (28 sessões em PÇ e 37 em QE). Para análise,
foram consideradas estratégias de procura (pular, caminhar, saltar, correr,
esvoaçar, planar, adejar e voar) e de ataque (respigador, corredor, pequenos vôos
e saltador). Foram registradas 20 espécies, dentre as quais nove (Columba livia,
Molothrus bonariensis, Passer domesticus, Piaya cayana, Pitangus sulphuratus,
Turdus amaurochalinus, Tyrannus melancholicus, Zenaida auriculata, Zonotrichia
capensis) foram registradas em ambos os locais. M. bonariensis foi a espécie mais
freqüente (20,1%), tendo maior número de registros no asfalto (17) e no
paralelepípedo (12), em PÇ, e no cimento (15) e na terra (13), em QE. Em PÇ
houve maior freqüência de registros de forrageamento no asfalto (26,7%) e na
grama (25,6%), enquanto em QE o forrageamento foi mais freqüente no cimento
(25,8%) e na terra (24,6%). Pular (31,6%), caminhar (26,4%) e saltar (20,3%)
foram as estratégias mais utilizadas na procura de alimento. Pular foi a tática mais
utilizada por P. domesticus; caminhar, por Z. auriculata e saltar, por Z. capensis.
Respigador (82,3%) foi a estratégia de ataque mais utilizada. M. bonariensis, P.
domesticus, P. sulphuratus, T. melancholicus e Z. capensis utilizaram as quatro
estratégias de ataque reconhecidas neste estudo.
Palavras chave: aves, comportamento, estratégias de forrageamento.
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42. Vocalizações, territórios e densidade de Anthus hellmayri
(Motacillidae - Passeriformes) no Parque Nacional da Serra do
Cipó, Brasil
Rômulo Ribon1, Flávia M. Coelho2, Gabriella T. Pizetta2, Lilian B. de Almeida2, Augusto
Oliveira2, Rafael P. Resck2, Carla de F. Valadares2, Lucía Corral2, Mayra Amboni2,
Rodrigo A. de Souza2, Luiz F. Carvalho3,

1 - DECBI / ICEB – Universidade Federal de Ouro Preto; 2 - ECMVS / DBG / ICB –
Universidade Federal de Minas Gerais; 3 - PPGEC – Universidade Federal do Mato
Grosso do Sul. E-mail: romuloribon@yahoo.com.br

O canto é a principal forma de demarcação e defesa de
territórios pela maioria dos passeriformes e uma ferramenta
para se estudar esse aspecto da biologia das aves. Avaliouse o padrão diário de vocalização, o tamanho e a densidade
dos territórios de Anthus helmayri (Motacillidae), entre 24 e
27/X/2005, em campo rupestre (1350 m a.n.m.), no Parque
Nacional da Serra do Cipó – MG (PNSC) (19°15’44”S,
43°321’02”O). A pesquisa deu-se no período reprodutivo,
confirmado pelo encontro de um ninho ativo, de jovens recém
saídos do ninho e de intenso comportamento de exibição de
aves adultas. Após treinadas para reconhecimento dos
cantos, chamados, e comportamentos de exibição de A.
hellmayri, dez pessoas acompanharam as atividades das
aves durante quatro dias, em 11 h/homem de observação. As
observações foram divididas nos períodos de 6:00-10:00, 1014:00 e 14:00-19:00 h. A partir das observações dos locais de
exibição e de pouso no solo, em moitas de capim ou em
arbustos, as dimensões aproximadas dos polígonos de seis
territórios foram medidas com GPS. Na manhã do dia 27/X
foram percorridos, simultaneamente, cinco transectos com
cerca de 2 km de comprimento e paralelos cerca de 150 m
entre si, cobrindo-se uma área de 88,5 ha., onde se
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registraram os indivíduos se exibindo.Cada observador
contava somente as aves do seu lado direito. Enquanto
caminhava medindo a área, uma outra pessoa serviu como
baliza para o pesquisador mais à direita. Os comportamentos
de exibição foram realizados pelas aves a partir de arbustos
ou rochas expostas. Os indivíduos observados apresentaramse mais ativos entre 10:00 e 14:00 h (Kruskal-Wallis,
comportamento de exibição, p = 0,04; e cantos p < 0,01). Os
territórios variaram de 0,4 a 1,4 ha (média = 1,75 ha). Dezoito
indivíduos foram registrados nos 88,5 ha, estimando-se uma
média de um indivíduo a cada 4,9 ha. No período reprodutivo,
A. hellmayri apresenta padrão de emissão de canto oposto ao
assumido para a maioria das aves tropicais, para as quais se
consideram o início da manhã e o final da tarde como os
períodos de maior emissão dessas vocalizações. A densidade
da espécie surpreende, uma vez que, em um inventário
recente, ela foi apenas indicada como provável no PNSC. Tal
congruência deve-se, possivelmente, à realização dos
inventários nos campos de altitude do PNSC fora do período
reprodutivo.
Palavras-chave: Anthus helmayri, campos de altitude, padrão de vocalização,
territorialidade.
Apoio: Curso de Pós-Graduação em Ecologia, Conservação e Manejo de Visa
Silvestre – ICB/UFMG; USFWS; Universidade Federal de Ouro Preto.

47

ÍNDICE DE RESUMOS (CONSERVAÇÃO E EDUCAÇÃO
AMBIENTAL)
1. A POPULARIZAÇÃO DOS CONHECIMENTOS SOBRE AS AVES DE RAPINA
EM UM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA A CIÊNCIA
5
2. APREENSÕES DE AVES SILVESTRES NO NORDESTE DA BAHIA: DADOS
DO CETAS CHICO MENDES
6
3. HEMOPARASITISMO EM AVES SILVESTRES DE ÁREAS FRAGMENTADAS
7
E CONTÍNUAS DO CERRADO TOCANTINENSE
4. ABUNDÂNCIA DO PLATYCICHLA FLAVIPES E DO TURDUS ALBICOLLIS
(AVES: MUSCICAPIDAE) EM RELAÇÃO À DISPONIBILIDADE DE FRUTOS NA
FLORESTA ATLÂNTICA
8
5. EFEITOS BIÓTICOS E ABIÓTICOS DOS AMBIENTES ALAGÁVEIS NA
COMPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA DE AVES PISCÍVORAS NO PANTANAL

9

6. AVES: CONHECER PARA PRESERVAR – UM PROJETO DE EXTENSÃO 10
7. PREDAÇÃO DE NINHOS ARTIFICIAIS EM UMA ILHA NA MATA
ATLÂNTICA: EFEITO DO TIPO DE OVO

11

8. AVALIAÇÃO PRELIMINAR DO MONITORAMENTO DA AVIFAUNA NA
USINA EÓLICA DO HORIZONTE, ÁGUA DOCE, SANTA CATARINA

12

9. RECEBIMENTO DE AVES SILVESTRES PROVENIENTES DO COMÉRCIO
ILEGAL PELA DIVISÃO DE FAUNA/DEPAVE-3 NA CIDADE DE SÃO PAULOSP.
13
10. DIVERSIDADE DE PREDADORES DE NINHOS ARTIFICIAIS EM UMA
ÁREA URBANA E UMA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO TOCANTINS
14
11. DEMOGRAFIA E CONSERVAÇÃO DE UMA POPULAÇÃO DE SUIRIRI
ISLERORUM (AVES: TYRANNIDAE) NO CERRADO DO BRASIL CENTRAL 15

12. CONHECIMENTO LOCAL DE UM JOVEM MIMOSEANO SOBRE A
AVIFAUNA PANTANEIRA

16

13. AVALIAÇÃO DE UMA POPULAÇÃO DE CALIDRIS PUSILLA NA COROA
DO AVIÃO, PERNAMBUCO, UTILIZANDO O PESO COMO PARÂMETRO
17
14. REVITALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO ORNITOLÓGICA DO MUSEU DE
BIOLOGIA MELLO LEITÃO: UM DESAFIO PERANTE A MODERNIDADE

18

15. UTILIZAÇÃO DA AVIFAUNA DO ATERRO CONTROLADO DO MUNICÍPIO
DE NOVA FRIBURGO/RJ COMO MODELO PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 19
16. BIODIVERSIDADE DE AVES NO ESTADO DE GOIÁS

20

17. PASSERIFORMES APREENDIDOS NO COMÉRCIO ILEGAL DE ANIMAIS
SILVESTRES NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
21
18. O PROJETO DE CONSERVAÇÃO DA ARARA-AZUL-DE-LEAR E O
ENVOLVIMENTO DA POPULAÇÃO

22

19. OCORRÊNCIA DE ACIDENTES COM GAVIÃO-POMBO-PEQUENO
LEUCOPTERNIS LACERNULATA NO MUNICIPIO DE SÃO PAULO-SP

23

20. ESTUDO DA AVIFAUNA DO CÓRREGO DO TOURO E DA ÁREA DE
PROTEÇÃO DO PROJETO CUMANDAÍ COMO SUBSÍDIO PARA EDUCAÇÃO
AMBIENTAL
24
21. EFEITOS DA ESTRUTURA DE PAISAGENS FRAGMENTADAS E DA
CAPACIDADE DE MOVIMENTAÇÃO DE CHIROXIPHIA CAUDATA SOBRE
SUA INCIDÊNCIA NO PLANALTO ATLÂNTICO DE SÃO PAULO

25

22. ANÁLISE DA IMPORTÂNCIA DOS PRIMEIROS SOCORROS EM AVES
ATINGIDAS PELO TRÁFICO DE FAUNA SILVESTRE.

26

23. SIMULAÇÃO DE CENÁRIOS E PROBABILIDADES DE EXTINÇÃO PARA A
27
COMUNIDADE DE AVIFAUNA EM GOIÁS, BRASIL.
24. UTILIZAÇÃO DE POLEIROS ARTIFICIAIS PARA ATRAÇÃO DE AVES
DISPERSORAS DE SEMENTES EM UMA ÁREA DE REFLORESTAMENTO NA
ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ, REGIÃO SUL DO ESTADO DE
MATO GROSSO DO SUL.
28

2

25. TEMPO DE EXPOSIÇÃO E PREDAÇÃO EM NINHOS ARTIFICIAIS

29

26. CONSERVAÇÃO DO PATO-MERGULHÃO (MERGUS OCTOSETACEUS)
NA REGIÃO DO PARQUE NACIONAL DA SERRA DA CANASTRA, MG:
NOVOS REGISTROS E ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE PARA A
PROTEÇÃO DA ESPÉCIE.
30
27. ANÁLISE DE POLIMORFISMO DE INICIADORES HETERÓLOGOS PARA
LOCOS DE MICROSSATÉLITE NO PAPAGAIO-CHARÃO (AMAZONA
PRETREI, PSITTACIDAE).
31
28. CONSERVAÇÃO DE ASTHENES LUIZAE (AVES: FURNARIIDAE) NA
SERRA DO CIPÓ, MINAS GERAIS.

32

29. PERCEPÇÃO POPULAR DE FALCONIFORMES NA ILHA DE SANTA
CATARINA

33

30. PRESENÇA DA ESPÉCIE ARATINGA LEUCOPHTHALMA NAS
RESIDÊNCIAS URBANAS E GRAU DE PERCEPÇÃO AMBIENTAL DA
POPULAÇÃO DE DORES DE GUANHÃES – MG.

34

31. AVALIAÇÃO DO USO DE POLEIROS ARTIFICIAIS COMO ESTRATÉGIA
DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS ATRAVÉS DA DISPERSÃO
DE SEMENTES POR AVES
35
32. A LAVADEIRA-DA-CARA-BRANCA, FLUVICOLA ALBIVENTER, UMA
NOVA ESPÉCIE PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E UM INUSITADO
36
SÍMBOLO DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL.
33. ECOTURISMO E OBSERVAÇÃO DE AVES NA FLORESTA NACIONAL DA
RESTINGA DE CABEDELO - PB.
37
34. ANÁLISE SANGUÍNEA DE AVES SILVESTRES COMO METODOLOGIA DE
38
ESTUDOS PARA SUBSIDIAR A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
35. AVALIAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
BASEADA EM PADRÕES DE RIQUEZA, ENDEMISMO E AMEAÇA DA
AVIFAUNA.
39
36. PRESSÕES ANTRÓPICAS AFETAM A REMOÇÃO DE FRUTOS POR AVES
40

3

37. INFLUÊNCIA DO TAMANHO E DA CONECTIVIDADE DE FRAGMENTOS
FLORESTAIS PARA A MANUTENÇÃO DE AVES
41

4

1. A POPULARIZAÇÃO DOS CONHECIMENTOS SOBRE AS AVES
DE RAPINA EM UM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA A CIÊNCIA
Michelle Lanzer1,2, Marcelo A. Villegas Vallejos1, Camila Valente Maiolino1, Marco
Aurélio-Silva1 e Euclides Fontoura da Silva Júnior1,3
1
Museu de Ciências Naturais UFPR; 2E-mail: mlanzer.bio@ufpr.br; 3E-mail:
biomuseu@ufpr.br
Muitas vezes vistas como vilãs, devido aos seus hábitos predadores, eventuais
danos econômicos, mitos e lendas correntes entre a população, as aves de rapina
sofrem as péssimas consequências decorrentes da falta de informação. Por isso
são necessárias ações que visem a divulgação dos conhecimentos científicos
acerca desse importante grupo de aves. O projeto intitulado "Aves de Rapina:
Mitos e Verdades!", desenvolvido desde 2005, está inserido no Programa Ciência
Vai À Escola, criado em 1995 pelo Museu de Ciências Naturais da UFPR. O
Programa tem entre seus objetivos a popularização e alfabetização científicas
através de ações com a comunidade e com os corpos docente e discente dos
Ensinos Fundamental e Médio das redes pública e privada. Desde seu início o
Programa foi aplicado em oito cidades paranaenses, totalizando um público
aproximado de 2000 pessoas. Para a execução do presente projeto foram
empregados métodos expositivos e dialógicos, utilizando-se da exposição de
painéis, aves taxidermizadas, egragópilas e execução de vocalizações das
espécies representadas. Foram também distribuídos informativos e aplicados
questionários entre a comunidade. O Vale do Ribeira paranaense foi piloto para a
aplicação desse projeto por possuir uma rica e representativa avifauna e um dos
mais baixos IDH do Estado. Na cidade de Cerro Azul participaram
aproximadamente 600 pessoas entre alunos, professores e da comunidade em
geral. Em média, a cada dez docentes entrevistados apenas um soube responder
corretamente questões básicas sobre a vida das aves de rapina. É de extrema
importância o trabalho junto ao corpo docente, uma vez que este é o principal
agente disseminador de conhecimentos e interventor das condições culturais
estabelecidas em uma comunidade. Apesar de preliminares, esses dados
demonstram a urgente necessidade de ações educativas que tenham como foco a
divulgação de informações sobre a fauna rapineira. Esse projeto terá continuidade
na cidade de Cerro Azul e posteriormente poderá ser aplicado em outras regiões
do Estado do Paraná.
Palavras-chave: Aves de rapina, educação científica, Vale do Ribeira
Apoio: PROEC - UFPR
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2. APREENSÕES DE AVES SILVESTRES NO NORDESTE DA
BAHIA: DADOS DO CETAS CHICO MENDES
Oberdan Coutinho Nunes1,2, Vanessa Cristina Vieira de Azevedo1,3 e Thiago Filadelfo Miranda1,4
1
CETAS - IBAMA/BA 2Mestrado em Medicina Veterinária Tropical, Universidade Federal da Bahia,
onunes@ufba.br 3Universidade Católica do Salvador, crisvanessa@hotmail.com 4Museu de
Zoologia da Universidade Federal da Bahia, thiago_bioufba@yahoo.com.br.
O tráfico de animais silvestres pode trazer conseqüências irreversíveis para o meio ambiente,
como o empobrecimento da diversidade faunística, diminuição das populações selvagens das
espécies afetadas e introdução inadequada de espécies exóticas. O hábito de manter aves em
cativeiro está presente na população brasileira em todas as classes sociais, e medidas de controle
desta atividade, que tem previsão legal na legislação brasileira, dependem da fiscalização de
órgãos como o IBAMA e as polícias florestais. Coletou-se dados referentes às aves apreendidas
(n=2615) no nordeste da Bahia entre janeiro de 2004 e abril de 2006, e encaminhadas ao CETAS
Chico Mendes - IBAMA/BA (Salvador). As aves representaram 90,1% das apreensões, valor
próximo aos publicados para o País. Destacaram-se os Passeriformes - 80,1%, dos quais 75%
machos adultos – sendo Paroaria dominicana, Gnorimopsar chopi e Icterus jamacaii as espécies
mais freqüentes, todas presentes no semi-árido baiano, que é a principal área de captura dessas e
de diversas outras aves para abastecimento do tráfico nacional. Os psitacídeos foram o segundo
grupo mais freqüente (16,3% das apreensões) e Amazona aestiva a espécie mais comum, sendo
97,2% filhotes. Tal ave é geralmente criada como animal de companhia devido à capacidade de
imitar a voz humana e elevado grau de mansidão. Essa espécie é freqüentemente associada a
Psitacose, uma zoonose que pode se manifestar em condições de saúde desfavoráveis ao animal
e acometer populações silvestres inteiras em diversas áreas do País, tornando arriscado a
aquisição ou soltura indevida desses indivíduos. Além das já citadas, destaca-se a ocorrência de
espécies exóticas para a Bahia e o nordeste, como Agelasticus thilius, Molothrus rufoaxillaris e
Sporophila cinnamomea, o que demonstra que o tráfico também ocorre no sentido sul - norte,
apesar de pouco freqüente. Ocorreram também espécies incluídas na Lista das Espécies da Fauna
Brasileira Ameaçadas de Extinção, como Carduelis yarrelii, Crypturellus noctivagus e S.
cinnamomea. Dentre as aves apreendidas, 25,3% necessitaram de cuidados veterinários, sendo
que destas, 99,2% foram casos de desnutrição devido ao pobre suprimento nutricional e hídrico
entre o momento da captura e a chegada ao CETAS.

Palavras-chave: tráfico de animais silvestres, Centro de Triagem, Bahia.
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3. HEMOPARASITISMO EM AVES SILVESTRES DE ÁREAS
FRAGMENTADAS E CONTÍNUAS DO CERRADO TOCANTINENSE
Deborah Rodello1 Renato Torres Pinheiro2
1. Graduanda em Ciências Biológicas – UFT. E-mail emurawa@uft.edu.br 2.Curso
de Ciências Biológicas – UFT. E-mail renatopin@uft.edu.br
As condições ambientais adversas, como a fragmentação, afetam a sobrevivência
natural das populações de várias maneiras, provocando alterações que podem
resultar em um aumento da predação, competição, parasitismo e doenças.
Atualmente, um dos fatores considerados como responsável pelo declínio de aves
florestais é a susceptibilidade das espécies à presença de parasitos. Para obter
informações sobre a prevalência e intensidade de parasitos sanguíneos em
passeriformes do Cerrado e testar a hipótese de que aves de ambientes alterados
estão mais susceptíveis à presença de hemoparasitos. Foram coletadas
informações de aves do centro urbano de Palmas, região central do Tocantins e
do Parque Estadual do Cantão, localizado a oeste do Estado. Na área urbana
foram capturados 55 indivíduos distribuídos em 24 espécies. Das 20 amostras
viáveis, 7 (35%) estavam parasitadas. Houve uma maior prevalência de
Haemoproteus sp., presente em 5 (71,4%) amostras e maior intensidade de
Plasmodium sp., sendo Arremon taciturnus a espécie com maior prevalência,
apresentando 336 parasitos por 200 campos visuais. Na região do Cantão das 86
amostras viáveis, encontrou-se apenas parasitos do gênero Haemoproteus sp.,
presentes em 5 (5,81%) das amostras. Este gênero também foi responsável pela
maior intensidade de parasitismo. Columbina talpacoti foi a espécie que
apresentou maior prevalência com 42 parasitos por 200 campos visuais.
O
gênero Trypanossoma e Leucocytozon não foram detectados em nenhuma das
amostras análisadas nas duas áreas. Os dados ainda que preliminares,
demonstram haver uma maior incidência de parasitismo na área urbana, sendo
esta significativamente maior que na área preservada (X2=11,97, gl=1, p=0.0005),
corroborando com a hipótese de que há maior prevalência de hemoparasitos em
aves de ambientes alterados.
Palavras-chaves: Fragmentação, hemoparasitos, Tocantins

7

4. ABUNDÂNCIA DO PLATYCICHLA FLAVIPES E DO TURDUS
ALBICOLLIS (AVES: MUSCICAPIDAE) EM RELAÇÃO À
DISPONIBILIDADE DE FRUTOS NA FLORESTA ATLÂNTICA
Everaldo Rodrigo de Castro1, Mauro Galetti2, L. Patrícia C. Morellato3, Marina Corrêa Côrtes4 e Luis
Navarro5
1
PG em Biologia Vegetal, UNESP, Rio Claro, SP, E-mail: ercastro@rc.unesp.br.
2
Depto. de Ecologia, UNESP, Rio Claro, SP, E-mail: mgaletti@rc.unesp.br.
3
Depto. de Botânica, UNESP, Rio Claro, SP, E-mail: pmorella@rc.unesp.br.
4
PG em Biologia Vegetal, UNESP, Rio Claro, SP, E-mail: mccortes@rc.unesp.br.
5
Depto. de Biologia Vegetal, UVIGO, Vigo, Espanha, E-mail: lnavarro@uvigo.es.
Tem-se sugerido que algumas aves frugívoras realizam movimentos altitudinais a procura de frutos
na floresta atlântica. O objetivo deste trabalho é testar se a disponibilidade de frutos do palmito
Euterpe edulis e da comunidade de plantas influencia os padrões de movimentos de duas espécies
de aves da família Muscicapidae: Platycichla flavipes que é uma espécie migratória e Turdus
albicollis que é uma espécie residente. Este estudo foi desenvolvido em três tipos florestais:
floresta de restinga, floresta de planície e floresta de encosta no Parque Estadual da Ilha do
Cardoso/Cananéia/SP, durante três anos de estudo. A fenologia de frutificação do palmito E. edulis
e da comunidade de plantas e a biomassa de frutos secos do palmito foram monitoradas e
comparadas mensalmente com os dados de censo das duas espécies de aves. O P. flavipes
apresentou uma correlação positiva altamente significativa da sua abundância com a fenologia de
frutificação do palmito E. edulis para a floresta de planície (r=0.47, p=0.005, 10.000 aleatorizações)
e para a floresta de encosta (r=0.67, p=0.0001, 10.000 aleatorizações). Em relação à biomassa de
frutos secos do palmito, o P. flavipes mostrou uma correlação positiva com a sua abundância
apenas para floresta de planície (r=0.51, p=0.003, 10.000 aleatorizações). Já o T. albicollis não
apresentou nenhuma correlação positiva significativa da sua abundância com a fenologia de
frutificação e biomassa de frutos. Estes resultados sugerem que a disponibilidade de frutos do
palmito E. edulis é um dos fatores que influencia os movimentos migratórios do P. flavipes.
Palavras chave: Euterpe edulis, floresta atlântica, migração de aves.
Órgão Financiador: CNPq, FAPESP, IDEA WILD, CYTED
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5. EFEITOS BIÓTICOS E ABIÓTICOS DOS AMBIENTES
ALAGÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA DE AVES
PISCÍVORAS NO PANTANAL
1

Dalci Mauricio Miranda de Oliveira; 2Renato Cintra.
UFMT/IB - Depto de Biologia e Zoologia jabiru@terra.com.br
2
CPEC/INPA cintra@inpa.gov.br
1

Uma das principais metas em ecologia de comunidades é tentar entender quais são os
mecanismos responsáveis por padrões espaço-temporal. O número de espécies que ocorrem em
um dado local é regulado por um balanço entre processos de larga escala e de pequena escala
espacial. Este estudo teve como objetivo verificar como fatores bióticos e abióticos influenciam a
riqueza e abundância de aves piscívoras no Pantanal.
As aves piscívoras do Pantanal foram estudadas durante dois anos de maio a setembro (2002 e
2003), em 20 lagos marginais na Estrada Parque Transpantaneira em Poconé, Mato Grosso. As
aves foram observadas a olho nu ou com auxilio de binóculo (8X40) das 06 ás 10h da manhã e das
14 ás 18h, para esta amostragem foram consideradas as aves que estavam dentro ou nas
margens de cada lago. A rodovia foi percorrida de carro a uma velocidade de 20km/h com paradas
nas proximidades dos lagos previamente sorteado, concomitante, com este censo populacional,
foram registradas as características limnológicas dos lagos (tamanho, profundidade, transparência,
oxigênio dissolvido e temperatura da água), a riqueza de espécies de peixes e a cobertura e
riqueza de espécies de macrófitas aquáticas. A riqueza da comunidade de aves piscívoras foi
formada por 19 espécies, as aves mais abundantes foram a Garça-branca grande (Ardea alba)
com 1221 e 447 indivíduos e a Garça-branca-pequena (Egretta thula) com 428 e 258 indivíduos
em 2002 e 2003 respectivamente. A abundância total das aves piscívoras foi de 2896 indivíduos
em 2002 e de 1415 em 2003 em todos os lagos. A composição das aves piscívoras foi formada por
11 espécies vadeadoras ou pernaltas, 6 mergulhadoras e 2 pescadoras de superfície. O lago do
Rio Bento Gomes foi o que apresentou a maior abundância e riqueza de espécies de aves
piscívoras nos dois anos de estudos. A riqueza de espécies de aves piscívoras foi positivamente
afetada pela composição quantitativa de peixes. Entretanto, nenhum dos fatores bióticos ou
abióticos analisados influenciou significativamente a abundância das aves piscívoras no Pantanal.
Porém a profundidade dos lagos teve influência significativa na composição qualitativa das aves
piscívoras.
Palavras-chaves: Pantanal; Aves aquáticas; Aves piscívoras.
1
Fonte Financiadora: Capes Bolsa de Doutorado PICD
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6. AVES: CONHECER PARA PRESERVAR – UM PROJETO DE
EXTENSÃO
Roberta Renzo1, Julliana Melo Ferraz1, Idael Christiano A. Santa Rosa2
1
Estudante
de
Veterinária
–
UFLA
e.mail:
robertarenzo@yahoo.com.br,
jullianaferraz@yahoo.com.br; 2 Veterinário, Docente DMV-UFLA, e.mail: starosa@ufla.br
A educação ambiental, quando desenvolvida com crianças, promove condições favoráveis de
disseminação de conhecimento, de cultura e de consciência ecológica e educacional. Tendo em
vista que a criança quando submetida à reflexão e discussão de problemas ambientais como a
importância da fauna e da flora para a sociedade, torna-se um indivíduo melhor informado, sendo
apto à criação de alternativas para a resolução de problemas, bem como desenvolver uma forma
de sociedade consciente e auto-sustentável. Um dos aspectos importantes para a conservação do
meio ambiente, e conseqüentemente, promover a sustentabilidade social, econômica e cultural, é a
conservação da fauna silvestre. Visando esses aspectos, o presente trabalho visa promover a
compreensão de como ocorre a interação das aves com o meio ambiente e desenvolver uma
reflexão sobre a importância da avifauna para o homem e a sociedade de um modo geral,
buscando a curto e, principalmente, a longo prazo a conservação da diversidade de aves e do
meio ambiente no qual estas habitam. No final de 2005 e ao longo de 2006, foram desenvolvidos
materiais pedagógicos que estão sendo apresentados nas escolas da rede pública de ensino
(cartazes, livretos, folhetos informativos), para crianças de idade entre 7 a 9 anos, no período
o
o
escolar de 1 a 3 séries do ensino fundamental. Nesse processo, as crianças têm respondido de
forma positiva às apresentações, demonstrando interesse pelo o assunto abordado. Entretanto, em
algumas salas as crianças apresentaram certa dificuldade em associar conceitos básicos de
morfologia e características da biologia das aves. De modo geral, o projeto vem obtendo sucesso
em trabalhar com crianças dessa faixa etária, tendo em vista sua disposição e abertura para a
discussão do tema proposto.
Palavras- chave: Educação ambiental, aves, preservação
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7. PREDAÇÃO DE NINHOS ARTIFICIAIS EM UMA ILHA NA MATA
ATLÂNTICA: EFEITO DO TIPO DE OVO
Ariane Dias Alvarez 1,2 e Mauro Galetti 2
1
Programa de Pós Graduação em Ecologia de Agroecossistemas, ESALQ –USP, Piracicaba - São
Paulo, Brasil. E-mail: adabio@hotmail.com 2 Laboratório de Biologia da Conservação,
Departamento de Ecologia, Universidade Estadual Paulista (UNESP). Email: mgaletti@rc.unesp.br
Experimentos com ninhos artificiais são utilizados para testar hipóteses ecológicas e
comportamentais que influenciam na predação de ninhos naturais. O tamanho do ovo, a textura da
casca e a cor podem influenciar na taxa de predação, porém poucos estudos avaliam qual modelo
de ovo é o mais adequado para simular a predação de ninhos em áreas tropicais. O objetivo deste
trabalho foi comparar a predação de diferentes modelos de ovos (ovos de codorna, massa de
modelar e canários) no solo e a 1,30 m de altura no sub-bosque. O experimento foi realizado entre
outubro e novembro de 2004, durante a época reprodutiva da avifauna na Ilha Anchieta, Ubatuba,
SP. Foram distribuídos um total de 192 ninhos, a cada 25 m ao longo de 4 transecções de
aproximadamente 1,5 km. Encontramos uma diferença significativa na taxa de predação entre os
ovos de codorna (71,87%) e sintéticos (93,75%) e entre os ovos de codorna e de canário (100%)
no solo (P<0,05). Entretanto, não houve diferença significativa entre os ovos sintéticos e de
canário. Os ninhos no sub-bosque apresentaram um padrão diferenciado do solo quando se refere
aos ovos de codorna (25%) e sintéticos (28,1%), mas houve diferenças significativas quando os
ovos de canário (75%) foram comparados com os ovos sintéticos e de codorna (P<0,05). Nosso
trabalho demonstrou que diferentes tipos de ovos sobre uma mesma pressão de mesopredadores
apresentaram taxas de predação diferentes. Portanto, estudos que avaliam o sucesso reprodutivo
da avifauna baseado na predação de ninhos artificiais devem considerar a utilização de diferentes
tipos de ovos e estratos na vegetação.
Palavras chave: Mata Atlântica, ninhos artificiais, predação de ninhos
Órgão Financiador: CNPq / FAPESP
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8. AVALIAÇÃO PRELIMINAR DO MONITORAMENTO DA
AVIFAUNA NA USINA EÓLICA DO HORIZONTE, ÁGUA DOCE,
SANTA CATARINA.
Marcos Antonio Guimarães Azevedo e Genoveva Maria Gerevini Maurique
Maurique Assessoria e Consultoria Empresarial SS. E-mail:
magazevedo2@yahoo.com.br e geno@maurique.com.br.
A Usina Eólica do Horizonte (26 34 05S e 51 40 12W) é formada por oito
aerogeradores e potencia total de 4.800 kw, distribuída numa área de 814,2 ha.
Desde setembro de 2003, por meio de amostragens regulares, a avifauna da
Usina vem sendo monitorada, sendo esta uma das exigências do órgão ambiental
para sua implantação. Foram utilizadas técnicas quali-quantitativas, como busca
aleatória, pontos de amostragem, captura em redes de neblina e busca de
indivíduos mortos, objetivando acompanhar a comunidade avifaunística antes,
durante e após a implantação do empreendimento e identificar possíveis impactos
não previstos. Após cinco amostragens 110 espécies de aves foram registradas. O
uso pretérito da área com alta modificação dos habitats, devido às queimadas
periódicas e criação de gado, provavelmente limitaram a ocorrência de um número
maior de espécies. Salienta-se a ocorrência de 17 espécies na lista de aves
ameaçadas mundialmente e cinco no Brasil, além de 63 consideradas raras em
Santa Catarina. Destacam-se ainda três novos registros de distribuição para a
região (Cathartes burrovianus, Laterallus leucopyrrhus e Petrochelidon pyrrhonota)
e a redescoberta de Anthus correndera para o estado catarinense. Nossos
resultados indicam até o momento a ausência de impactos significativos referentes
à implantação e operação da Usina Eólica sobre a comunidade avifaunística local,
sendo justificado: a) pela observação sistemática de espécies de médio e grande
porte em vôo de deslocamento ou forrageando; b) ausência de registros ou relatos
de indivíduos mortos por colisão com as estruturas da Usina; c) manutenção de
bandos com comportamento agregado; d) continuidade na formação de territórios
e reprodução com sucesso e, e) ausência de perda e/ou redução de espécies. Se
comparada às outras formas tradicionais de geração de energia existentes no
Brasil, a implantação criteriosa de Usinas Eólicas poderia proporcionar condições
para uma reduzida degradação dos ecossistemas locais, e por conseqüência, uma
intervenção pouco significativa à fauna. Entretanto, por ser ainda uma tecnologia
relativamente nova no Brasil e os resultados provirem apenas deste estudo, é
conveniente que novas análises sejam realizadas, obtendo assim uma maior
acuidade na comprovação dessa hipótese.
Palavras chave: Energia eólica, monitoramento, avifauna.
Empresa contratante: Central Nacional de Energia Eólica - CENAEEL
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9. RECEBIMENTO DE AVES SILVESTRES PROVENIENTES DO
COMÉRCIO ILEGAL PELA DIVISÃO DE FAUNA/DEPAVE-3 NA
CIDADE DE SÃO PAULO-SP.
Anelisa Ferreira de Almeida1 e Maria Amélia Santos de Carvalho2
Divisão Técnica de Medicina Veterinária e Manejo da Fauna Silvestre – Divisão de
Fauna, do Departamento de Parques e Áreas Verdes – DEPAVE – SVMA - PMSP,
1
2
São
Paulo-SP.
E-mail:
afmagalhaes@pmsp.sp.br.
E-mail:
mascarvalho@pmsp.com.br.
A Divisão de Fauna Silvestre/DEPAVE-3 presta atendimento médico veterinário e
biológico à fauna silvestre do município de São Paulo e região desde 1992. Entre
os grupos de animais atendidos as aves possuem grande destaque. A avaliação
dos casos atendidos por esse serviço é uma amostra das ocorrências relativas à
fauna silvestre na região. O objetivo desse trabalho foi avaliar, através desse
atendimento, a pressão do comércio ilegal de animais silvestres sobre as aves
silvestres. Foram analisadas as entradas de animais silvestres no período de
janeiro de 2001 a dezembro de 2004. Foi calculada a porcentagem de aves em
relação aos demais grupos de animais atendidos (répteis e mamíferos), a
porcentagem de aves de vida livre (que veio do município e região), a
porcentagem de cativeiro/apreensão (com origem incerta). Neste último grupo
(cativeiro/apreensão) foram registrados os gêneros de aves mais representativos e
mapeado os locais (municípios e zonas) aonde ocorreram as apreensões. As aves
silvestres representaram 81% dos animais atendidos. Foram 7431 aves, das
quais, 49% eram de vida livre e 51% chegaram através de apreensões e doações.
Se considerarmos répteis, aves e mamíferos apreendidos (4678 indivíduos), a
porcentagem de aves foi ainda maior, com 96% dos casos. A ordem das aves que
prevaleceu nas apreensões foi a dos Passeriformes (96%), seguido dos
Psitaciformes (3%). Dentre os Passeriformes, os gêneros mais abundantes foram,
em ordem decrescente: Sicalis, Sporophila Paroaria, Saltator, Carduelis,
Gnorimopsar, Turdus, Cyanocompsa, Coryphospingus, Zonotrichia e Icterus,
Palavras chave: comércio ilegal de animais, aves silvestres, município de São
Paulo
Órgão financiador: Prefeitura do Município de São Paulo
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10. DIVERSIDADE DE PREDADORES DE NINHOS ARTIFICIAIS EM
UMA ÁREA URBANA E UMA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
DO TOCANTINS
Renato Torres Pinheiro1, Elivânia dos Santos Reis2 Divino Nunes3
1. Curso de Ciências Biológicas – UFT. E-mail renatopin@uft.edu.br 2. Graduanda em Ciências
Biológicas – UFT. E-mail elivania_reis@uft.edu.br 3. Graduando em Biologia CEULP/ULBRA Email divinotoc@yahoo.com.br.

A fauna predadora de áreas naturais e urbanizadas podem ser diferentes, uma
vez que a riqueza de espécies tende a diminuir à medida em que o hábitat é
reduzido ou alterado. Os objetivos do trabalho foram analisar a diversidade de
predadores de ninhos artificiais e comparar a fauna predadora, com relação ao
ambiente (mata ciliar e cerrado) e substrato (solo e arbusto) no centro urbano de
Palmas e na APA do Lajeado, entorno da cidade. Para determinação dos
predadores foram distribuídos 240 ninhos artificiais (160 na área urbana e 80 na
APA), cada um contendo um ovo de codorna e um de massa de modelar não
tóxica. A identificação dos predadores se deu com base nas marcas deixadas nos
ovos de massa, comparando-as com a mandíbula de crânios de pequenos
mamíferos, répteis e aves. Em geral a proporção de ninhos predados foi maior na
área urbana (73,7%) com respeito à APA (62,5%). Os mamíferos foram os
predadores mais abundantes do ambiente urbano (50,8%), seguido pelas aves
(38.9%) e répteis (13.6%). Na APA, mamíferos e répteis apresentaram uma
mesma proporção, respectivamente, 44.0% e 44.0%, bem superiror à de répteis,
12%. Na mata ciliar a proporção de mamíferos, foi significativamente maior que a
de aves e répteis, tanto no meio urbano (respectivamente 52.9%, 29.4% e 17.6%),
quanto na APA (respectivamente 66.7%, 33.3% e 0%). No cerrado a proporção de
aves (44.0%) e mamíferos (48,0%) foi superior aos répteis (17.6%) e suas
diferenças significativas somente no meio urbano. Na APA a proporção de aves
(50,0%) foi superior à de mamíferos (28.6%) e répteis (21.4%). Ao analisar a fauna
predadora nos diferentes substratos, a proporção de aves, mamíferos e répteis
que predaram ninhos situados em arbustos, foi semelhante entre a área urbana e
a APA, entretanto, no ambiente urbano a proporção de répteis (5.7%) foi
significativamente inferior à de mamíferos (45.7%) e aves (48.6%). Um padrão
semelhante foi encontrado no solo, não havendo diferenças estatísticas entre área
urbana e natural, porém, a proporção de mamíferos neste substrato da área
urbana (63.0%) foi significativamente superior à de répteis (22.2%) e aves
(14.8%). Os resultados demonstram uma maior pressão de predação no meio
urbano, sendo os mamíferos os principais predadores potenciais de ninhos,
independentemente do ambiente (mata ciliar e cerrado) e substrato (arbusto e
solo).
Palavras-chave: Predadores, ninhos artificiais, Tocantins
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11. DEMOGRAFIA E CONSERVAÇÃO DE UMA POPULAÇÃO DE
SUIRIRI ISLERORUM (AVES: TYRANNIDAE) NO CERRADO DO
BRASIL CENTRAL.
Leonardo Fernandes França1 e Miguel Ângelo Marini2
1
PG em Ecologia, Universidade de Brasília, E-mail: franca_lf@yahoo.com ;
2
Depto. de Zoologia, UnB, Brasília-DF, E-mail: marini@unb.br.
Suiriri islerorum (Suiriri da Chapada) é uma ave considerada endêmica do Cerrado
e que teve seu status de espécie reconhecido apenas em 2001. Segundo
informações obtidas para uma população estudada durante um ano na Estação
Ecológica de Águas Emendadas – Brasília, DF (ESECAE), a espécie pode ser
naturalmente rara no ambiente e apresentar baixo sucesso reprodutivo. Com base
nestas informações, iniciou-se um estudo na ESECAE que até o presente conta
com três anos de amostragem. Neste estudo estão detalhas informações sobre
sobrevivência anual de adultos e sucesso reprodutivo. A sobrevivência de adultos
é obtida pelo acompanhamento de indivíduos marcados com anilhas coloridas e o
sucesso reprodutivo é obtido a partir do acompanhamento do conteúdo de ninhos.
Entre fevereiro de 2003 e janeiro de 2006, 47 indivíduos de S. islerorum haviam
sido marcados na área de estudo. A porcentagem anual de sobrevivência foi de
71% (n = 12 indivíduos) e 73% (15), enquanto o sucesso reprodutivo anual foi de
10% (n = 20 ninhos), 75% (12) e 20% (18). Poucos estudos avaliaram
sobrevivência anual de aves adultas nos trópicos, porém dados com base em oito
espécies de passeriformes indicam uma porcentagem em torno de 71% a 82%.
Comparativamente à estas espécies, a população de S. islerorum apresentou
sobrevivência relativamente baixa. Entre passeriformes a taxa de sucesso
reprodutivo é de cerca de 30% e entre tiranídeos neotropicais é de ca. de 43%.
Suiriri islerorum apresentou sucesso reprodutivo variado e, em dois dos três anos
de estudo, menor que o esperado segundo dados da literatura. Estas condições
demográficas podem estar condicionando um recrutamento insuficiente de
indivíduos para a manutenção da população. Uma análise de viabilidade desta
população e um estudo de distribuição e tamanho das populações no Cerrado
serão realizados para avaliar estas suspeitas de risco de extinção para S.
islerorum.
Palavras chave: sucesso reprodutivo, sobrevivência, população.
Órgão Financiador: bolsa CNPq para MÂM, bolsa Capes para LFF
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12. CONHECIMENTO LOCAL DE UM JOVEM MIMOSEANO SOBRE
A AVIFAUNA PANTANEIRA
Samuel Borges de Oliveira Júnior1 e Michèle Sato2
1Biólogo e pesquisador do Grupo Pesquisador em Educação Ambiental/UFMT, Email: samuka@ufmt.br
2Profª Drª Instituto de Educação/UFMT, E-mail:
michele@ufmt.br.
A comunidade de Mimoso, antiga Sesmaria do Morro Redondo, está localizada no
Pantanal de Barão de Melgaço/MT. É uma comunidade que apresenta uma
belíssima diferença cultural, sendo percebida através da cultura e do
comportamento de seus moradores que se adaptaram as alterações climáticas da
região, originando um conhecimento próprio desta localidade. O objetivo da
pesquisa que está sendo desenvolvida na comunidade é perceber o conhecimento
local que os moradores desta comunidade possuem sobre as aves da região,
utilizando-se da pesquisa qualitativa ancorada nas teorias biorregionais e
etnoecológicas como aporte metodológico. Como forma de comprovar a riqueza
desse conhecimento optou-se por realizar um estudo de caso com apenas um
morador da comunidade, pois quando pesquisamos qualitativamente, o número de
entrevistados não influencia, pois o que importa é a qualidade dos dados obtidos.
Assim, neste primeiro momento, entrevistando um jovem da comunidade, foi
possível identificar 56 espécies de aves, o que corrobora com a idéia de que o
conhecimento local é válido e que somente respeitando esse conhecimento é que
poderemos desenvolver novas formas de conservação para as aves pantaneiras.
Assim, o conhecimento local, compreendido como o conhecimento espontâneo
dos moradores de qualquer comunidade, passado de geração a geração através
das relações sociais, é um dos caminhos para tentarmos conservar a diversidade
biológica e cultural destas comunidades locais.
Palavras chave: Conhecimento local, avifauna, diversidade.
Órgão Financiador: FAPEMAT
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13. AVALIAÇÃO DE UMA POPULAÇÃO DE CALIDRIS PUSILLA NA
COROA DO AVIÃO, PERNAMBUCO, UTILIZANDO O PESO COMO
PARÂMETRO.
Tiago Augusto Lima Cardoso2, João Luiz Xavier do Nascimento3
Roberta Costa Rodrigues4 e Andrei Langeloh Roos3
2
BOLSISTA PIBIC/CNPq. Rua José Francisco da Silva, 889, João Pessoa-PB, CEP.58070-410.
E-mail: tiagoipj@yahoo.com.br
3
CEMAVE-IBAMA. Floresta Nacional da Restinga de Cabedelo, BR 230, Km 11, Cabedelo-PB,
CEP: 58310-000. E-mail: joao.nascimento@ibama.gov.br e andrei.roos@ibama.gov.br
4
CONSULTORA PNUD/CEMAVE-IBAMA. Floresta Nacional da Restinga de Cabedelo, BR 230,
Km 11, Cabedelo-PB, CEP: 58310-000. E-mail: roberta.Rodrigues@ibama.gov.com.br

Calidris pusilla é uma espécie de ave limícola que usa a ilhota da Coroa do Avião
no litoral norte do estado Pernambuco durante suas migrações. Os primeiros
bandos chegam em setembro e permanecem na região até abril, onde realizam a
muda de penas e plumagem, além de adquirem massa suficiente para a migração
de retorno ao hemisfério Norte. Trabalhos anteriores sugerem o peso mínimo
teórico para C. pusilla no Brasil como sendo 25g, a partir do qual a ave começa a
acumular lipídios como reserva energética para a migração. O presente trabalho
realizou o monitoramento dessas aves durante sua passagem pela Coroa do
Avião no período de invernada entre 2005 e 2006, usando o peso como parâmetro
de avaliação das condições da população. As capturas foram realizadas durante
os meses de setembro de 2005, janeiro e março de 2006. As aves foram
capturadas com redes de neblina e pesadas com balanças de precisão de 1g.
Foram capturadas 32 aves, sendo nove em setembro, dezesseis em janeiro e sete
em março. Em setembro, 33,3% dos espécimes estavam abaixo do peso mínimo
teórico enquanto 66,7% das aves estavam acima deste valor. Em janeiro, 62,5%
dos indivíduos apresentavam peso abaixo do mínimo e somente 37,5% das aves
apresentavam peso acima do mínimo. Já em março de 2006, 57,1% dos
espécimes capturados tinham peso abaixo do mínimo e 42,9% estavam acima
deste valor. Do total de aves capturadas 46,9% possuíam peso acima do mínimo
teórico. A grande maioria dos que estavam abaixo desse peso se encontravam na
faixa entre 22 e 25g e representavam 43,8% do total, sendo necessário a estas
aves permanecerem na região até atingirem o valor mínimo e darem continuidade
à migração. É possível que uma maior parcela da população esteja em condições
de migrar no final de abril, período este proposto em trabalhos anteriores como
época de retorno da espécie ao hemisfério Norte. Os resultados obtidos
confirmam a Coroa do Avião como um importante ponto de parada e
reabastecimento energético para C. pusilla, confirmando dados obtidos nos anos
anteriores em trabalhos de anilhamento e cálculo da capacidade de vôo.
Palavras-chave: migração, biometria, massa corpórea
Apoio: CNPq e CEMAVE.
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14. REVITALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO ORNITOLÓGICA DO
MUSEU DE BIOLOGIA MELLO LEITÃO: UM DESAFIO PERANTE A
MODERNIDADE
Luciano Azevedo Vieira1 Piero Angeli Ruschi1
1
- Museu de Biologia Professor Mello Leitão,
ornitologia.mbml@gmail.com

Santa Teresa – ES, e-mail:

Muitos dos atores existentes na natureza, só poderão ser conhecidos pelas
gerações futuras através dos livros ou dos museus de história natural. Não é
preciso que nos projetemos anos a frente, é só perguntarmos: quantos de nós
conhecemos a onça-pintada, a Uiraçu, o tatu-canastra, ou mesmo o macuco?
Visando a conservação dessas informações para as gerações futuras, Augusto
Ruschi, criou as coleções cientificas do Museu de Biologia Mello Leitão, e foi além,
criou na década de 40 o pavilhão de ornitologia “Olivério Mario de Oliveira Pinto”,
abrigando ali uma parcela da fauna de aves da Mata Atlântica. O MBML é
responsável pela Educação Ambiental de 35.000 visitantes por ano, através de
cursos, seminários e visitas orientadas oferecidas a escolas e outras instituições.
A exposição de aves do MBML tem recebido visitantes desde sua fundação em
1949. Hoje, acreditamos que essa exposição tem apresentado objetivos pouco
didáticos. A velocidade com que as informações são passadas hoje em dia criou a
necessidade de se otimizar a difusão de informações voltadas para a Mata
Atlântica e as aves que nela habitam. Nasceu então a proposta de se reestruturar
a exposição ornitológica, agregando informações na forma de painéis com
pequenos textos às aves expostas, reorganizando as aves em exposição frente às
mudanças taxonômicas, remodelando as vitrines de exposição e empregando
recursos de áudio-visual. Acreditamos que dessa forma o público experimentará
novas sensações ao visitar a exposição, mergulhando em um mundo de sons e
cores. Com isso pretendemos difundir noções de conservação aos visitantes que
buscam no museu algo mais do que um passeio agradável, propiciando assim que
estes venham a se tornar vetores na distribuição de conceitos relacionados à
Educação Ambiental e a conservação Mata Atlântica.
Palavras Chave: Educação Ambiental, Exposição, Augusto Ruschi
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15. UTILIZAÇÃO DA AVIFAUNA DO ATERRO CONTROLADO DO
MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ COMO MODELO PARA
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Rafael Louredo1, André Bohrer Marques2, e Fernando Cavalcante1
1
Empresa Brasileira de Meio Ambiente - EBMA – rafalouredo@gmail.com
2
Universidade Estadual do Norte Fluminense - Darcy Ribeiro, CBB/LCA.
Aves são ótimas para serem utilizadas em educação ambiental, estão presentes
em todos os habitats, inclusive naqueles antropizados. Portanto, foram escolhidas
para serem trabalhadas em um projeto de educação ambiental do Centro de
Educação Ambiental de Nova Friburgo/EBMA. A divulgação da existência de aves
que vivem no aterro e em seu entorno, desperta interesse e curiosidade,
principalmente nas crianças, pois elas acham que a única ave encontrada neste
ambiente é o Urubu (Caragyps atratus). Um dos objetivos é trabalhar os conceitos
ecológicos nas crianças. Portanto apresentamos uma lista preliminar da avifauna
presente no aterro, com a qual serão trabalhadas as informações em uma cartilha
ainda em fase de construção. Foi feito um registro qualitativo da avifauna do
período de janeiro a abril de 2006. Foram registradas 35 espécies distribuídas em
10 ordens e 21 famílias. Destacaram–se das demais espécies 04 endêmicas da
Mata Atlântica (Phaethornis eurynome, Chirophia caudata, Thraupis ornata e
Tangara desmaresti) e 02 exóticas (Passer domesticus e Estrilda astrild). A família
de maior representação foi a Emberizidae com 08 representantes. Quanto aos
hábitos alimentares foram registradas aves carnívoras, frugívoras, detritívoras,
onívoras, granívoras e insetívoras esta última com maior numero de
representantes (10 espécies). Apesar da lista não apresentar nenhuma espécie
com apelo para a conservação, a diversidade de espécies e de hábitos
alimentares desta, é o passo inicial para trabalhar os conceitos ecológicos como
os de biodiversidade, cadeia trófica, equilíbrio populacional, competição entre
espécies, dentre outros. As aves proporcionam uma absorção melhor destes
conceitos, porque as crianças ao visualiza-las ao mesmo tempo em que recebem
as informações ecológicas, percebem a atuação destes conceitos na realidade e
não apenas no campo abstrato.
Palavras chaves: educação ambiental, aterro controlado, Nova Friburgo
Apoio Financeiro: EBMA e FAPERJ/UENF.
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16. BIODIVERSIDADE DE AVES NO ESTADO DE GOIÁS
Anamaria Achtschin Ferreira 1 Nathália Machado e Sousa 2
1
Universidade Estadual de Goiás – anamaria.ferreira@ueg.br 2 Universidade
Federal de Goiás - Programa Faunaco – piaya_nms@yahoo.com.br
O Brasil possui a segunda maior área de savana e vegetação aberta do mundo. A
distribuição exata quanto a proporção deste tipo de vegetação varia em função
dos critérios de definição deste bioma.Considera-se que o Cerrado possua cerca
de 2 milhões de km2, representando um dos maiores biomas da América do sul,
englobando áreas no Brasil, Bolívia e Paraguai. Segundo estimativas recentes,
cerca de 50% da cobertura vegetal nativa foi destruída e menos de 5% da área
total está protegida por unidades de conservação.O Cerrado é considerado um
bioma de alta biodiversidade e um dos mais ameaçados do planeta. Sua grande
biodiversidade ocorre em função da variedade de fitofisionomias, cada uma com
suas interfaces com outros biomas e microhábitats variados, pelo fato das matas
secas e de galeria manterem elementos de outras formações florestais como
Amazônica e Atlântica e também pelo turnover de espécies ao longo de sua
grande extensão. O Brasil tem catalogadas cerca de 1680 espécies de aves.
Destas, 837 ocorrem no Cerrado. Considerando-se estudos baseados em campo
e dados secundários, ocorrem no estado de Goiás, cerca de 540 espécies e
muitas estão sendo impactadas de forma e intensidade variadas. Cerca de 26%
das espécies estão em pelo menos uma lista de espécie ameaçada (IBAMA,
CITES, IUCN). Cerca de 3,2% das espécies do estado são endêmicas e, destas,
cerca de 31% estão listadas como sofrendo algum tipo de ameaça à permanência
a longo prazo. A principal causa de ameaça é a destruição ambiental e todas as
espécies listadas se enquadram também nesta categoria, sendo uma situação
crítica, pois cerca de 1/3 das espécies assim consideradas são estritamente
dependentes de matas. Cerca de 10% das espécies sofrem pressão por terem
valor cinegético, principalmente os Columbiformes. Cerca de 9% sofrem pressão
por serem utilizadas como xerimbabo, principalmente os Emberizidae (38% das
espécies). Considerando-se as espécies ameaçadas, 22,8% possuem dieta
onívora e 16,1% carnívora, ou seja, ocupam o topo da cadeia alimentar. O
conhecimento de aspectos como extensão de distribuição, dieta, especificidade
ambiental e causas de ameaças são de fundamental importância para o manejo e
conservação da biodiversidade possibilitando sua permanência ao longo do tempo
ecológico e evolutivo.
Palavras chave: conservação, biodiversidade, Cerrado
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17. PASSERIFORMES APREENDIDOS NO COMÉRCIO ILEGAL DE
ANIMAIS SILVESTRES NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
Eduardo Maciel 1 e Rodrigo de Cerqueira Costa 2
1
Chefe da DICRAM/DCN da Fundação Instituto Estadual de Florestas do Rio de Janeiro. Av.
Presidente Vargas, 670, 19º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP20071-001. E-mail:
ems.maciel@gmail.com
² DICRAM/DCN da Fundação Instituto Estadual de Florestas do Rio de Janeiro. Av. Presidente
Vargas, 670, 19º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP20071-001.

O Rio de Janeiro destaca-se como uma das principais rotas do tráfico nacional e
internacional. As aves correspondem a 92% dos animais apreendidos no Estado.
Foram analisados dados da Fundação RioZoo (1995-1999), Fundação IEF/RJ
(2001-2002 e 2005), CETAS (2002-2003) totalizando 8509 indivíduos de 89
espécies diferentes de Passeriformes. Foram identificadas algumas falsificações
como o canário-tipio (Sicalis luteola) com a cabeça pintada de negra para parecer
o pintassilgo (Spinus magellanicus), fêmeas de azulão com manchas pretas para
parecer jovens machos de bicudo (Oryzoborus maximilliani). Foram encontradas
algumas espécies endêmicas do Brasil, a saber: Cancão (Cyanocorax
cyanopogon),
Bico-de-veludo
(Schistochlamys
ruficapillus),
tié-sangue
(Ramphocelus bresilius), Patativa-golada (Sporophila albogularis), Saíra-lagarta
(Tangara desmaresti), Douradinha (Tangara cyanoventris), Catirumbava
(Orthogonys chloricterus), Galo-de-campina (Paroaria dominicana), Corrupião
(Icterus jamaicaii) e Tico-tico-da-mata (Arremon semitorquatus). Outras estão
ameaçadas de extinção: Pichanchão (Sporophila frontalis) 420 indivíduos foram
apreendidos em uma única operação, Bicudo (Oryzoborus maximilliani) e
Pintassilgo-do-nordeste
(Carduelis
yarrellii).
Algumas
espécies
são
essencialmente insetívoras e de difícil manutenção em cativeiro, por exemplo:
Bem-te-vi (Pitangus sulphuratus), João-de-barro (Furnarius rufus), Arapaçu-debico-torto (Campyloramphus falcularius) e Cambacica (Coereba flaveola). O
encontro de algumas espécies poucos comuns, comprovam a origem e as rotas
do tráfico de diversas regiões: Rei-do-bosque (Pheucticus aureoventris), Pipira-demáscara (Ramphocelus nigrogularis), Caboclinho-do-amazonas (Sporophila
casteiniventris), Coleiro-do-norte (Sporophila americana). A família com maior
número de espécies foi Emberizidae (25 spp.) representados por: Sporophila
caerulescens (1115), Sicalis flaveola (953), Paroaria dominicana (595),
Gnorimopsar chopi (579), Zonotrichia capensis (412) e Coryphospingus pileatus
(311). O número de espécies envolvidas neste comércio pode ser ainda muito
maior do que o registrado, devido principalmente a grande dificuldade em
identificar fêmeas e imaturos dos gêneros Sporophila e Euphonia, e a falta de
especialistas.
Palavra-chave: Passeriformes, Tráfico, Rio de Janeiro
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18. O PROJETO DE CONSERVAÇÃO DA ARARA-AZUL-DE-LEAR
E O ENVOLVIMENTO DA POPULAÇÃO
Joaquim Rocha dos Santos Neto¹ e Andreza Clarinda Araújo do Amaral²
¹CEMAVE/IBAMA e-mail: Joaquim.santos-neto@ibama.gov.br
² PNUD
CEMAVE/IBAMA e-mail: andreza.Amaral@ibama.gov.br

–

Uma condição básica para qualquer projeto de conservação é o envolvimento da
comunidade local com a causa. De acordo com critérios da IUCN, a atitude da
população local deve ser levada em consideração, especialmente em se tratando
de uma espécie que tem a captura para comércio ilegal como uma das principais
causas da extinção. Diante do exposto, atividades de Informação e Educação
Ambiental figuram, juntamente com atividades de pesquisas, como as principais
ações do Programa de Conservação da Arara-azul-de-Lear. Nesse contexto as
atividades desenvolvidas podem ser separadas em: a) Informativas: realização de
palestras e distribuição do Jornal Arara-azul-de-Lear nas escolas e associações
locais, visando informar para a população as atividades desenvolvidas pelo
programa; b) Lúdicas e culturais: oficinas com crianças e sessões de cinema,
apresentando, preferencialmente, filmes nacionais de cunho regional; e c) de
Capacitação e participativas, aqui podemos mencionar alunos realizando plantio
de licurizeiros (Syagrus coronata), alimento da Arara-azul-de-Lear e o curso
“Praticando a Conservação do Meio Ambiente”, voltado para professores, que é
composto por uma parte teórica, abordando a conservação da arara-azul-de-Lear
e de seu ambiente, além de temas globais como Lixo e Água, e uma parte prática,
onde os professores são levados a campo para conhecerem algumas atividades
desenvolvidas pelo Programa e participarem de uma simulação de censo das
araras. O resultado deste processo de envolvimento pode ser percebido pelas
crescentes atitudes de apoio que a causa vem recebendo, a participação de
voluntários em atividades do projeto, realização de passeata em defesa do meio
ambiente. Um fato que merece destaque é a utilização da imagem da Arara como
logomarca pela Prefeitura Municipal de Jeremoabo, sendo estampada em todos
os órgãos municipais, uniformes, etc, e a realização da festa de São João com o
slogan “Jeremoabo - Terra da Arara-azul-de-Lear”. Apesar de grande parte das
atividades estarem concentradas no município de Jeremoabo, é uma meta do
projeto abranger toda a área de ocorrência da espécie com atividades de cunho
informativo e educativo, realizando ainda a aplicação de questionários sucintos
onde será observado o nível de fixação da informação dada.
Palavras chave: Arara-azul-de-Lear, Conservação, Educação Ambiental.
Órgão Financiador: FNMA, PROAVES, CEMAVE/IBAMA, PNUD,
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19. OCORRÊNCIA DE ACIDENTES COM GAVIÃO-POMBOPEQUENO LEUCOPTERNIS LACERNULATA NO MUNICIPIO DE
SÃO PAULO-SP
Thiago Machado, Vera Rolim, Sumiko Namba e Marina Dias.
CETAS - Divisão Técnica de Medicina Veterinária e Manejo da Fauna Silvestre,
Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente de São Paulo.
E-mail: machadth@yahoo.com.br
O crescimento urbano modifica profundamente os ambientes naturais.
Consecutivamente algumas espécies de aves mostram uma afinidade com o
espaço alterado. Alguns fatores podem ser apontados, como maior disponibilidade
de locais para ninhos (cavidades artificiais) e restos de alimentos humanos
aproveitados por muitas aves. Porém, diversas espécies tendem a desaparecer,
especialmente aquelas dependentes de hábitats específicos ou especialistas em
hábitos alimentares e reprodutivos. Outro problema da urbanização é a
verticalização das construções, responsáveis por acidentes de aves ao chocaremse com vidros de janelas de edificações, por vezes fatais. No período de 2001 a
2006 a Polícia Militar Ambiental encaminhou à Divisão Técnica de Medicina
Veterinária e Manejo da Fauna Silvestre, quatro indivíduos de gavião-pombopequeno Leucopternis lacernulata espécie endêmica da Mata Atlântica, com
distribuição restrita ao Brasil Oriental, da Paraíba até Santa Catarina,
principalmente em florestas de baixa altitude, e ameaçada de extinção na
categoria “Vulnerável”. Os gaviões foram vítimas de acidentes ao colidirem com
vidros de janelas de edifícios na cidade de São Paulo, ocorridos em: A1)
10/04/2001 na região sul no bairro Jabaquara; A2) 17/04/2003 na região central no
bairro Consolação; A3) 02/03/2006 na região leste no bairro Tatuapé e A4)
20/03/2006 na região central no bairro Jardim Paulista. Todos chegaram à Divisão
sem nenhuma fratura, mesmo o indivíduo vítima do acidente A4, onde o vidro foi
quebrado com o impacto do animal. Todas as aves apresentavam bom estado
nutricional, peso médio de 460g (n=4) e plumagem completa, porém nos primeiros
dias, os animais apresentaram comportamento apático. Os animais passaram por
reabilitação em recintos de 10m x 5m x 5m para treinamento de vôo e caça, num
período médio de 30 dias. Após avaliação de suas condições fisiológicas, cada
indíviduo foi recolocado na natureza em sua região de origem. O presente estudo
visa apontar a importância da utilização e de estudos de métodos, como a
colocação de adesivos aos vidros de janelas de edifícios, para se evitar este tipo
de acidente, a despeito dos casos descritos não ter ocorrido nenhum caso fatal, o
que pode ocorrer, a fim de promover a conservação da avifauna.
Palavras chaves: Leucopternis lacernulata, acidentes, São Paulo.
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20. ESTUDO DA AVIFAUNA DO CÓRREGO DO TOURO E DA
ÁREA DE PROTEÇÃO DO PROJETO CUMANDAÍ COMO SUBSÍDIO
PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Claudenice Faxina Zucca1,3, Juracélia Araújo de Almeida2
1
Grupo de Estudos em Proteção à Biodiversidade, Naviraí-MS,
Email:claudenicezucca@terra.com.br 2 UEMS – Universidade Estadual de Mato
Grosso do Sul, Unidade de Naviraí-MS, E-mail : gebionavirai@hotmail.com 3 PG
em Biologia da Conservação, UEMS - Universidade Estadual de Mato Grosso do
Sul, Dourados-MS.
A Educação Ambiental é um dos melhores meios para a difusão da informação e
da divulgação das questões ambientais para a comunidade em geral. Assim, esse
trabalho teve como objetivo divulgar para alunos da 6ª série, da Escola Municipal
Milton Dias Porto, os resultados de um projeto de pesquisa realizado no município
de Naviraí-MS, enfatizando a importância das aves na natureza. Aplicaram-se
questionários antes dos trabalhos de educação ambiental para checar/verificar o
conhecimento que os estudantes tinham com relação ao tema. Em seguida, foram
realizadas as seguintes atividades: apresentação de vídeo (mostrando as
características das aves e sua importância), realização de palestra e saídas a
campo (para divulgar as espécies de aves encontradas nas áreas de pesquisa e
as técnicas usadas no seu estudo), encenação de peça de teatro sobre o tema e,
finalmente, entrega de certificado de “Ornitólogo Mirim” aos alunos.
Posteriormente, a esse trabalho foi aplicado um outro questionário para avaliação
da importância do trabalho de educação ambiental. Os seguintes resultados foram
obtidos: 36% dos alunos disseram que o trabalho foi fundamental para entender a
importância das aves, 29% disseram que o trabalho foi importante para conhecer
novas espécies de aves, 21% disseram ser importante para conhecer sobre as
aves e suas diferenças e 100% dos estudantes gostariam que o trabalho tivesse
continuidade. Esse resultado demonstrou que a divulgação das pesquisas através
de eventos de extensão à comunidade é muito relevante. Durante a realização das
atividades percebeu-se que os alunos sentiram-se à vontade para discutir seus
conhecimentos e se envolveram bastante com o tema, o que certamente facilita
sua aprendizagem. Assim, sugerimos que pesquisadores disponibilizem os
resultados das suas pesquisas a fim de que subsidiem a realização da educação
ambiental pelos professores (especialmente em atividades extraclasse). Além
disso, recomendamos que haja incentivo e investimento na criação de clubes de
“observadores de aves”, tão comuns em vários países do mundo, atividade que
tem possibilitado que a comunidade tenha maior facilidade para assimilar sobre a
importância da conservação do meio ambiente.
Palavras-chaves: Aves, meio ambiente, educação.
Órgão financiador: GEBIO - Grupo de Estudos em Proteção à Biodiversidade
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21. EFEITOS DA ESTRUTURA DE PAISAGENS FRAGMENTADAS
E DA CAPACIDADE DE MOVIMENTAÇÃO DE CHIROXIPHIA
CAUDATA SOBRE SUA INCIDÊNCIA NO PLANALTO ATLÂNTICO
DE SÃO PAULO
Marcelo Awade1, Danilo Boscolo2 e Jean Paul Metzger3
LEPaC – Laboratório de Ecologia de Paisagens e Conservação, DEG, IB-USP,
São Paulo.E-mail: 1 marceloawade@yahoo.com.br, 2danilob@ib.usp.br , 3
jpm@ib.usp.br
Em paisagens altamente fragmentadas, a conectividade estrutural é reduzida,
dificultando a migração de indivíduos entre os fragmentos remanescentes. Aves
que vivem em tais ambientes estão sujeitas a altas taxas de extinção local, o que
pode reduzir tanto a incidência quanto a persistência da espécie na paisagem.
Assim, a capacidade de deslocamento de uma espécie entre os fragmentos de
habitat é fator preponderante para garantir sua persistência a longo prazo em tais
ambientes. Este estudo teve como objetivo verificar se a incidência de Chiroxiphia
caudata esta relacionada com variações da estrutura de paisagens fragmentadas
do Planalto Atlântico de São Paulo. Além disso, averiguamos se a variação da
incidência desta espécie está relacionada com sua capacidade de deslocamento
por trechos não florestais. A incidência de C. caudata foi verificada em 80
fragmentos florestais de 4 paisagens com diferentes porcentagens de cobertura
florestal (14, 18, 32 e 45%). Para verificar sua capacidade de deslocamento entre
fragmentos, treze indivíduos de C. caudata foram estimulados, como uso da
tecnica de play-back, a cruzar trechos de matriz campestre. A distância entre os
fragmentos estudados variou de 7 a 92m. Os resultados mostram que esta
espécie foi cerca de 40% menos incidente nas paisagens de menor proporção de
mata e foi capaz de cruzar até 80 m de matrizes campestres em movimentos entre
fragmentos. Verificamos, também, que as duas paisagens com maior quantidade
de matas possuem também maior conectividade estrutural quando comparadas às
paisagens restantes. Isso reflete, nas paisagens com menor cobertura florestal,
em uma baixa proporção de conexões funcionais (cerca de 10%) que podem ser
estabelecidas para espécies capazes de cruzar até 80 m pela matriz. Nesse caso,
a capacidade de deslocamento de C. caudata pode ser considerada insuficiente
para garantir o re-estabelecimento da espécie após extinções locais em diversas
porções destas paisagens. Esse processo conduz ao isolamento e à conseqüente
redução da incidência e do tempo de persistência desta espécie em áreas muito
fragmentadas.
Palavras chave: Chiroxiphia caudata, incidência, capacidade de movimentação
Órgão Financiador: CNPq e FAPESP
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22. ANÁLISE DA IMPORTÂNCIA DOS PRIMEIROS SOCORROS EM
AVES ATINGIDAS PELO TRÁFICO DE FAUNA SILVESTRE.
Danusa Camanduchy Maia¹
¹Bióloga da Organização Não Governamental SOS Fauna, E-mail:
danusamaia.bio@sosfauna.org
Uma das mais expressivas causas do decréscimo populacional de muitas
espécies da fauna silvestres é o comércio ilegal, considerado como a terceira
maior atividade ilícita do mundo. Cerca de 82 % desses animais são aves, devido
à beleza de suas plumagens e vocalização. Um problema que ocorre quando
essas aves são aprendidas é a falta de conhecimentos específicos dos policiais e
fiscais que participam das operações. Geralmente as aves ficam aguardando a
documentação legal para liberação do Distrito Policial durante horas, em locais
não apropriados, confinados em pouco espaço e sem o mínimo necessário para
sua sobrevivência como água e alimento, aumentando assim o índice de óbito
desde o momento da apreensão até a destinação para centros capacitados a
recebê-las. O objetivo deste trabalho é mostrar como os procedimentos de
primeiros socorros minimizam o índice de óbito dessas aves em relação a
apreensões que não ocorrem tais procedimentos, onde já pudemos observar
casos com índices de óbitos de até 80%. A SOS Fauna vem realizando os
primeiros socorros e constatando que há significativa queda no índice de óbitos
por apreensão. O transporte desses animais deve ser feito de maneira a estressálos o mínimo possível, protegendo-os de calor ou frio em excesso. No período em
que passam na delegacia recebem tratamento e cuidados especiais como
alimentos adequados, medicação, reidratação e melhoria das condições de
higiene. Os veterinários e biólogos da SOS Fauna são treinados para o
atendimento imediato e profissional aos animais, procurando restabelecer suas
condições vitais e preparando o encaminhamento seguro ao seu local de destino.
O manejo sem preparo técnico e a falta de urgência no atendimento podem
ocasionar óbitos em massa. Como resultado observamos que nas 35 apreensões
(8.000 aves) em que realizamos desde 2001 e efetuamos os procedimentos de
primeiros socorros obtivemos um índice de óbitos de aproximadamente 20%,
considerado um baixo índice.
Palavras chave: Tráfico de Aves Silvestres; Apreensão; Índice de óbito.
Órgão Financiador: UPS e WSPA.
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23. SIMULAÇÃO DE CENÁRIOS E PROBABILIDADES DE
EXTINÇÃO PARA A COMUNIDADE DE AVIFAUNA EM GOIÁS,
BRASIL.
Luiz Alfredo M. L. Baptista1 e Anamaria Achtschin Ferreira2
Bacharel em Ciências Biológicas, Universidade Federal de Goiás, E-mail:
reiuther@gmail.com 2Curso de Ciências Biológicas UNUCET, UEG, Anapólis-go,
E-mail: anamaria.ferreira@ueg.br
O Cerrado goiano foi duramente castigado com a expansão da fronteira agrícola
iniciada em meados de 1950, transformando grandes áreas de vegetação nativa
em vastos campos de cultivo de soja e pecuária, dilapidando assim o ecossistema
da região. A comunidade de avifauna certamente foi atingida, sendo grande parte
restrita agora a apenas fragmentos de vegetação nativa. A fragmentação do
hábitat, aliada às pressões de caça, invasão de espécies exóticas entre outros,
fazem com que grupos de aves estejam propensos a extinção em graus variados,
dependendo tanto de fatores intrínsecos (ligados à biologia) quanto a fatores
extrínsecos (perda de habitat entre outros) da espécie. Este trabalho tem por base
o paper de Sekercioglu et al 2004 para criar um modelo estocástico próprio para
Goiás e simular cenários e calcular as taxas futuras de extinção de aves para o
estado até o ano de 2100, utilizando a lista da IUCN 2006. No modelo estocástico,
as porcentagens atuais de cada categoria e suas mudanças ocorridas na última
década em Goiás serão modificados por três critérios largamente utilizados para
predizer taxas de extinção: o peso da ave (em g), a especificidade ao ambiente e
sua distribuição (restrita ou não). Alguns dos resultados já obtidos: das espécies
que ocorrem em Goiás, 25,65% estão enquadradas em alguma lista de
conservação. Cerca de 7% do total de espécies estão inclusos nos critérios da
IUCN, sendo que o grupo Tinamidae é o mais atingido (20%), seguido por
Emberezidae (12,5%), Anatidae e Dendrocolaptidae (9,09%) e Psittacidae (8,7%).
A porcentagem de espécies ameaçadas aumentou na última década em 26,67%
(de 14 para 18 espécies), tendo um aumento de cerca de 0,8% para o total de 559
espécies que ocorrem em Goiás. Do mesmo modo, 7 espécies (36,8%) subiram
de categoria e apenas uma (5,26%) foi rebaixada de categoria, evidenciando a
preocupação com o futuro da conservação no estado. O resultado final das
simulações e os cenários será apresentado no XIV Congresso Brasileiro de
Ornitologia.
Palavras chave: Extinção, aves, Cerrado.
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24. UTILIZAÇÃO DE POLEIROS ARTIFICIAIS PARA ATRAÇÃO DE
AVES DISPERSORAS DE SEMENTES EM UMA ÁREA DE
REFLORESTAMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE
NAVIRAÍ, REGIÃO SUL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.
Claudenice Faxina Zucca1,3, Sáuria Lúcia Rocha Castro2
1
Grupo
de
Estudos
em
Proteção
à
Biodiversidade,
Naviraí-MS,
2
Email:claudenicezucca@terra.com.br UEMS – Universidade Estadual de Mato Grosso do
Sul, Unidade de Mundo Novo-MS, E-mail castrosauria@yahoo.com.br, 3 PG em Biologia da
Conservação, UEMS - Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul Dourados, MS.
O estudo foi desenvolvido no município de Naviraí, região sul do estado de Mato
Grosso do Sul, área urbana, onde se realiza um reflorestamento com espécies
nativas. Teve como objetivo utilizar poleiros artificiais para atração de aves
dispersoras de sementes, e avaliar a eficiência dessa ferramenta em áreas
urbanas e/ou locais cuja vegetação está restrita a pequenos fragmentos. Foram
instalados poleiros artificiais confeccionados com bambu em forma de “T” e ainda
coletores sob os referidos poleiros para coletar as sementes dispersas pelas aves
que os utilizassem. Coletores controle também foram instalados para verificar se
havia deposição de sementes sem poleiro associado. Analisou-se a distância da
mata e da árvore mais próxima aos poleiros. Foram observadas as espécies de
aves que ocorrem na área de estudo e entorno, assim como as que utilizaram os
poleiros. As fezes das aves foram coletadas semanalmente, triadas, quantificadas
e separadas em morfo-tipos. Amostras das sementes coletadas foram
encaminhadas ao laboratório de botânica da UEMS (Dourados/MS) para
identificação e/ou confirmação das sementes já identificadas. Na área de estudo
foram identificadas 68 espécies de aves, e, durante o período de coleta das
sementes (setembro/2004 a abril/2005) dezessete espécies de aves foram
observadas utilizando os poleiros. Dentre essas, Pitangus sulphuratus,
Patagioenas picazuro, Mimus saturninus, sendo essa última a mais comumente
observada. Coletou-se 16.483 sementes de vinte e sete morfo-tipos, dessas
15.756 nos poleiros e 727 nos controles, diferença estatisticamente significativa
(p=0,00). Dessas sementes, duas foram identificadas em nível de espécie, duas
em nível de gênero e doze em nível de família. As espécies mais representativas,
quanto à quantidade, foram Solanum americanum (46%) e Cecropia pachystachya
(39%). Não foi constatada diferença significativa entre o número de sementes
depositadas e a distância da mata, e/ou distância da árvore mais próxima aos
poleiros. Os resultados confirmam que usar poleiros artificiais para atração de
aves dispersoras de sementes, mesmo em fragmentos de mata localizados em
áreas urbanas, incrementa banco de sementes no solo.
Palavras-chaves: avifauna, poleiros artificiais, dispersão de sementes.
Órgão financiador: Prefeitura Municipal de Naviraí-MS
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25. TEMPO
ARTIFICIAIS

DE

EXPOSIÇÃO

E

PREDAÇÃO

EM

NINHOS

Elivânia dos Santos Reis1 Renato Torres Pinheiro2
1. Graduanda de Ciências Biológicas – UFT. E-mail: elivania_reis@uft.edu.br 2.
Curso de Ciências Biológicas – UFT. E-mail: renatopin@uft.edu.br
Uma das principais causas do fracasso reprodutivo das aves diz respeito às
elevadas taxas de predação dos ninhos. O objetivo deste estudo foi analisar se as
taxas de predação variam de acordo com o tempo de exposição dos ninhos e
verificar se há diferenças quanto ao período (janeiro, abril, julho, outubro),
ambiente (cerrado e mata ciliar) e substrato (solo e arbusto). O experimento foi
conduzido na área urbana de Palmas-TO, sendo distribuídos 320 ninhos. Cada
ninho não predado permaneceu ativo por 15 dias, sendo monitorados em
intervalos de cinco dias. A taxa de predação geral foi de 87,5%, dos quais 68,4%
foram predados nos primeiros cinco dias, 44,5% entre 5 e 10 dias e 28,5% entre
10 e 15 dias de exposição. A proporção de ninhos predados após 5, 10 e 15 dias
variou significativamente (X2=12,18 gl=2 p=0,002). Este padrão se repetiu ao
longo dos meses, sendo a proporção de ninhos predados nos primeiros 5 dias de
exposição sempre superiores aos demais intervalos, respectivamente, 75% em
janeiro, 63,7% em abril, 68,7% em julho e 66,2% em outubro. Entretanto, em
nenhum dos meses encontramos diferenças significativas entre o total de ninhos
predados e o tempo de exposição. Ao comparar os ambientes, encontramos uma
distribuição da predação mais homogênea na mata (63,1% dia 5, 49,1% dia 10 e
26,7% dia 15), enquanto que no cerrado a predação foi mais intensa nos 5
primeiros dias (73,7% dia 5, 38,1% dia 10 e 34,6% dia 15), e as diferenças na
proporção de predação, em cada intervalo de 5 dias, variou significativamente
neste ambiente (X2=7,16 gl=2 p=0,028). Com respeito ao substrato, os ninhos de
solo tiveram uma proporção de predação mais elevada (85,6% dia 5, 56,5% dia 10
e 50% dia 15), o que resultou em diferenças significativas entre intervalos
(X2=21,11 gl=2 p<0,05), quando comparados aos ninhos de arbusto (51,2% dia 5,
41,6% dia 10 e 23,9% dia 15). Os resultados aqui apresentados indicam que a
taxa de predação estaria associada à densidade de ninhos, uma vez que o padrão
encontrado mostrou que, à medida que o número de ninhos expostos diminuía a
taxa de predação também. Concluímos também que, os ninhos localizados no
solo foram os que apresentaram as maiores taxas de predação,
independentemente do tempo de exposição e da densidade, mostrando que as
aves urbanas que nidificam neste substrato estariam mais vulneráveis à predação.
Palavras-chave: Cerrado, predação, Palmas-TO
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26.
CONSERVAÇÃO
DO
PATO-MERGULHÃO
(MERGUS
OCTOSETACEUS) NA REGIÃO DO PARQUE NACIONAL DA
SERRA DA CANASTRA, MG: NOVOS REGISTROS E
ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE PARA A PROTEÇÃO DA
ESPÉCIE.
Lívia Vanucci Lins, Renata Dornelas Andrade, Flávia Ribeiro Silva e Sônia Elias Rigueira
Instituto Terra Brasilis, Belo Horizonte, MG. E-mail: patomergulhao@terrabrasilis.org.br

O pato-mergulhão (Mergus octosetaceus) é considerado criticamente em perigo
de extinção e está entre as 10 aves aquáticas mais ameaçadas do mundo. A
maior população conhecida encontra-se no Parque Nacional da Serra da Canastra
e seu entorno. Desde 2001, o Instituto Terra Brasilis desenvolve o Programa Patomergulhão, visando a conservação da espécie e do ecossistema regional. Durante
os levantamentos de campo de 2004 e 2005 foram registrados 45 indivíduos (21
adultos e 24 filhotes) e a espécie foi observada em 11 novos cursos d’água. Para
assegurar a sobrevivência de M. octosetaceus a longo prazo na região foi
implementado um programa de divulgação e sensibilização ambiental visando
envolver a comunidade do entorno do Parque na conservação da espécie e dos
recursos hídricos. Com este intuito foram criadas uma apresentação teatral e uma
exposição ambiental interativa onde o pato-mergulhão é a espécie-bandeira da
conservação do ecossistema regional. Tais atividades estão sendo veiculadas nas
escolas das zonas urbana e rural dos municípios de São Roque de Minas e
Vargem Bonita. Foi também criada a Campanha “Procura-se Vivo”, por meio da
distribuição de folhetos e calendários contendo informações sobre o patomergulhão, seu hábitat, ameaças à espécie e cuidados com o ambiente. Foram
também incluídas fichas destacáveis através das quais a comunidade foi
convidada e incentivada a contribuir por meio do envio de informações sobre o
registro da espécie em campo. Esta campanha serviu como estratégia para
diálogo com a comunidade, com ênfase no meio rural, e possibilitou a obtenção de
dados importantes sobre a espécie: 2 novos territórios, sendo 1 em um curso
d’água onde a espécie ainda não havia sido registrada; 12 novos indivíduos,
sendo 5 nos 2 novos territórios (2 casais e 1 filhote) e 7 filhotes observados em
territórios anteriormente amostrados em campo, um dado importante para o
monitoramento da população. Pelo menos 11 cursos d’água citados são
considerados como de grande probabilidade de ocorrência da espécie, em vista
da qualidade da informação fornecida e/ou da existência de características muito
favoráveis, e continuarão a ser inventariados. Os resultados apontam um aumento
significativo da população conhecida e crescente envolvimento da comunidade.
Palavras-chave: Mergus octosetaceus, Serra da Canastra, conservação
Órgãos financiadores: IEF-MG, ABPED, Fundação O Boticário, Rufford Small
Grants, Ducks Unlimited.
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27.
ANÁLISE
DE
POLIMORFISMO
DE
INICIADORES
HETERÓLOGOS PARA LOCOS DE MICROSSATÉLITE NO
PAPAGAIO-CHARÃO (AMAZONA PRETREI, PSITTACIDAE).
Leandro Andrade Chinalia1; Jaime Martinez2; Rosane Garcia Collevatti1 e Renato Caparroz1
1
Programa de Pós-Graduação em Ciências Genômicas e Biotecnologia, Universidade Católica de
rosanegc@pos.ucb.br,
xinalia@yahoo.com.br,
Brasília,
Brasília,
DF.
E-mail:
renatocz@yahoo.com.br 2Projeto Charão, Universidade de Passo Fundo/Associação Amigos do
Meio Ambiente, Passo Fundo, RS. E-mail: martinez@pro.via-rs.com.br

Ave endêmica do sul do Brasil, o papagaio-charão (Amazona pretrei), assim como
outras espécies da fauna, encontra-se na lista nacional das espécies da fauna
brasileira ameaçada de extinção (MMA/IBAMA), classificada atualmente como
vulnerável. Isso ocorre principalmente, devido à destruição de seu habitat, as
florestas de araucária, e a captura de filhotes para o abastecimento do comércio
ilegal. Desta forma, são necessários estudos para subsidiar estratégias de
conservação para esta espécie. Os marcadores moleculares do tipo microssatélite
apresentam diversas características que os tornam ferramentas importantes para
estudos voltados para a conservação da biodiversidade e etológicos. No entanto,
o desenvolvimento de marcadores do tipo microssatélite para uma determinada
espécie é complexo e oneroso. A utilização de iniciadores heterólogos tem sido
uma das maneiras mais prática e barata para aplicação destes marcadores em
estudos populacionais. No presente trabalho, apresentamos resultados sobre a
análise de polimorfismo de 15 pares de iniciadores heterólogos para locos de
microssatélite em DNA extraído de amostras de sangue de onze A. pretrei não
aparentados coletadas em diversas regiões no Rio Grande do Sul. Dos 15 pares
de iniciadores analisados, 10 foram desenvolvidos para Amazona guildingii e cinco
para Ara ararauna. Os locos de microssátelite foram amplificados via PCR e
analisados em um seqüenciador automático ABI 377. O genótipo das aves foi
identificado com o auxílio do programa Genotyper 2.1. Dos 15 pares testados, 13
apresentaram produtos de amplificação com tamanho esperado, sendo que
destes, 11 foram polimórficos. O polimorfismo observado nestes locos foi de
moderado a alto, com um número médio de alelos por loco de 5,8 (variando de 2 a
9 alelos/loco). Os resultados obtidos evidenciam o grande potencial de aplicação
deste conjunto de marcadores moleculares para futuros estudos referentes à
espécie, como estimativa da variabilidade genética, estrutura genética e do
comportamento reprodutivo. As informações oriundas destes estudos poderão
fornecer informações relevantes para auxiliar na escolha de estratégias de
conservação para esta espécie.
Palavras chave: Amazona pretrei, microssatélite e conservação
Órgão Financiador: Fundação O Boticário de Proteção à Natureza
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28.
CONSERVAÇÃO
DE
ASTHENES
LUIZAE
FURNARIIDAE) NA SERRA DO CIPÓ, MINAS GERAIS.

(AVES:

Henrique Belfort Gomes1 e Marcos Rodrigues2
1-PG em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre, UFMG,
hbelfort@hotmail.com, 2-Laboratório de Ornitologia, UFMG, ornito@icb.ufmg.br.
Asthenes luizae é um furnarídeo com uma distribuição restrita ao Centro Sul da
Cadeia do Espinhaço e ocorre da Serra do Cipó à Campina do Bananal
(Botumirim), exclusivamente em áreas de afloramentos rochosos dos Campos
Rupestres. A espécie foi descrita em 1990 e até 2003 era considerada ameaçada
devido à sua distribuição restrita e às ameaças causadas por incêndios, gado e
nidoparasitismo. Entretanto, a espécie foi retirada da última lista brasileira de
espécies ameaçadas de extinção elaborada pelo IBAMA, mesmo sem novos
dados relevantes sobre o verdadeiro status da mesma. Durante 2004 e 2006
acompanhamos seis territórios de A. luizae na localidade-tipo da espécie, o Alto
da Boa Vista, no entorno do Parque Nacional da Serra do Cipó. Durante a primeira
estação reprodutiva, a área estudada sofreu uma queimada, e não foi registrada
atividade reprodutiva de A. luizae. Em 2005 encontramos dois ninhos ativos
parasitados por Molothrus bonariensis (Aves: Icteridae). Os resultados sugerem
que a ocupação desordenada provocada pelo eco-turismo e a atividade
agropecuária estão afetando o sucesso reprodutivo da espécie, uma vez que
estas atividades favorecem o estabelecimento de M. bonariensis. O fogo afeta o
sítio reprodutivo, destruindo o substrato usado na confecção dos ninhos (gravetos
depositados sobre troncos de Vellozia sp.). Sugerimos a imediata inclusão de A.
luizae na lista brasileira de espécies ameaçadas de extinção.
Palavras chave: conservação, ameaça, fogo, nidoparasitismo, ecoturismo,
Molothrus bonariensis.
Órgão financiador: CNPq (processo 473428/2004-0), Idea Wild, Fundação O
Boticário de Proteção a Natureza
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29. PERCEPÇÃO POPULAR DE FALCONIFORMES NA ILHA DE
SANTA CATARINA
Elsimar Silveira da Silva¹, Jorge Luiz Berger Albuquerque² e Maurício Eduardo
Graipel.
¹ Associação Montanha Viva, e-mail: stobpi@yahoo.com.br ² Associação
Montanha Viva, e-mail: jlbalbuquerque@terra.com.br ³ Dpto de Ecologia e
Zoologia/UFSC, e-mail: graipel@ccb.ufsc.br
Os Falconiformes muitas vezes são vistos como predadores cruéis e sem piedade,
assim como outros grandes predadores. Além de estarem ameaçados pela
destruição ambiental, os Falconiformes sofrem com a perseguição. São
freqüentemente acusados de apanhar animais domésticos, fato que acontece,
devido a perda de habitat e a facilidade de capturar uma presa numa gaiola ou
galinheiro. Na Ilha de Santa Catarina essa realidade não é diferente. Realizado
entrevistas estruturadas no ano de 2004 com 5% de moradores homens maiores
de 20 anos *, demonstraram a percepção atual da população da Ilha para com os
gaviões e falcões. Foram entrevistados um total de 565 homens em 10 bairros da
Ilha de SC. O Falconiforme mais citado foi o gavião-pombinha e quando analisado
o conflito na Ilha pudemos constatar que atinge metade dos criadores de aves. No
total das entrevistas pôde se comprovar que conforme a idade do entrevistado
aumentava, mais esse sabia sobre Falconiformes. Maioria de 32,9% não sabe o
papel dos Falconiformes para com o meio ambiente e 10% confirmam que gaviões
e falcões só comem “passarinho”. Registrou-se uma grande quantidade de nomes
populares para uma mesma espécie, como: carancho, carcará, papa-ovo,
penacho, cabeça-vermelha, gavião-rei, ripina e degola-marreco para Caracara
plancus; boiadeiro, papa-carrapato, carrapateiro, pinhé e gavião-anú para Milvago
chimachima; gavião-mirim, quiriquiri e pombinha para Falco sparverius; papapinto, pega-pinto, carijó, passarinheiro, pomba, pombinha para Rupornis
magnirostris. Possivelmente nomes passados de geração a geração tornaram
confusa a identificação, principalmente o gavião-pombinha nome utilizado na Ilha
para mais de uma espécie. Outro fator é quantidade de pessoas vindas de fora da
Ilha contribuindo para o aumento de nomes populares. Percebeu-se receio dos
entrevistados acerca das conseqüências advindas das informações fornecidas ao
entrevistador. Em alguns casos foi possível verificar contradições daqueles que
tiveram conflitos com Falconiformes. As entrevistas revelaram que somente
trabalhos de ecologia de campo não esclarecem tudo, conhecimentos populares
são de grande valia para o pesquisador e servem de base para uma pesquisa
inicial.
Palavras chave: Falconiformes, percepção popular, entrevistas.
*

Segundo IPUF (Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis) – Censo Demográfico de 2000.
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30. PRESENÇA DA ESPÉCIE ARATINGA LEUCOPHTHALMA NAS
RESIDÊNCIAS URBANAS E GRAU DE PERCEPÇÃO AMBIENTAL
DA POPULAÇÃO DE DORES DE GUANHÃES – MG.
Maria Cezar Ferreira Barbosa1; Daniella Maria Barbosa Mansur2; Auler Rafaello
Fernandes Coelho3; Bruno Durão Rodrigues4; Isabela Melo Lopes Cançado5;
Leopoldo Capanema de Almeida6; José Henrique Oliveira de Amorim7 e Cíntia da
Silva Oliveira7
1
Coorda. Adjunta do Curso de Ciências Biológicas – Faculdade de Pará de Minas;
2
Profa. do Curso de Ciências Biológicas – Faculdade de Pará de Minas
3
Pós-Graduado em Saúde da Família – Universidade Federal de Minas Gerais
4
Pós-Graduado em Análise e Planejamento Ambiental
5
Graduada em Ciências Biológicas – Faculdade de Pará de Minas
6
Graduado em Ciências Biológicas – Pontifícia Católica de Minas Gerais
7
Graduando em Ciências Biológicas – Faculdade de Pará de Minas
Projeto Cocotas e Cidade Jardim. E-mail: projetococotas.cidadejardim@gmail.com
Dores de Guanhães (19º03’31” S e 42º55’35” W) localiza-se no Estado de Minas
Gerais e está inserido nos domínios naturais do Complexo do Cerrado, próximo
aos domínios das Florestas Estacionais Semidecíduas. Possuem uma superfície
territorial de 382 Km2, com uma população de 5.380 habitantes (IBGE, 2000). O
município tem substituído os ambientes naturais por atividades agropecuárias,
exploração de minerais, carvoarias, madeireiras e instalação de Pequenas
Centrais Hidroelétricas (PCHs) para geração de energia, gerando modificações no
ecossistema da região. Em decorrência da fragmentação do habitat, a espécie
Aratinga leucophthalma, no período de reprodução, procura a área urbana para
nidificar, interagindo com a comunidade nos meses de setembro a março. O
objetivo deste estudo foi levantar os motivos da presença da A. leucophthalma nas
residências e a interação da população com a mesma. O levantamento foi
realizado em janeiro de 2006, através da aplicação de um Formulário que
abrangeu 340 residências na área urbana, sendo registrado a ocorrência da
espécie em 233 domicílios. Em 55,5% dos moradores informaram conhecer os
motivos da presença da espécie, sendo em ordem crescente: presença da própria
espécie e outras criadas em cativeiro, queimadas, falta de locais de nidificação,
falta de alimentos disponíveis no habitat natural e desmatamento. Os danos que a
espécie causa nas residências são: 7,8% barulho; 5,4% sujeira; 4,8% danos no
forro do telhado e nas fiações, e 82% disseram não causar nenhum dano. Apenas
0,4% dos moradores fazem modificações em suas casas para impedir a
nidificação e 0,4% Sacrificam-nas. Com isto o projeto tende a levantar dados da
inter-relação entre a espécie Aratinga leucophthalma e a comunidade.
Palavras chave: Aratinga leucophthalma, nidificação, residências urbanas.
Órgão Financiador: Prefeitura Municipal de Dores de Guanhães
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31. AVALIAÇÃO DO USO DE POLEIROS ARTIFICIAIS COMO
ESTRATÉGIA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
ATRAVÉS DA DISPERSÃO DE SEMENTES POR AVES
Rosane Nalon de Andrade1, Melina de Paula Pereira2, Leandro Moraes Scoss3
1

Bióloga. Laboratório de Ecologia. Universidade Vale do Rio Doce. E-mail:
nalonornito@yahoo.com.br 2Bióloga. Laboratório de Ecologia. Universidade Vale
do Rio Doce. 3 Coordenação de Áreas Protegidas. Fundação Biodiversitas.
Este estudo foi realizado no Campus II da Universidade Vale do Rio Doce
(UNIVALE), no qual foram escolhidos dois ambientes: a mata ciliar, que
representa a maior diversidade de plantas arbóreas do local; e o pasto, que não
apresenta cobertura florestal. Os objetivos foram identificar qual desses ambientes
apresenta maior riqueza de espécies de aves que utilizam poleiros artificiais e
determinar o efeito do ambiente e dos poleiros artificiais na síndrome de dispersão
de sementes por aves. Foram instalados três conjuntos coletor - poleiro artificial
nas duas áreas, e como testemunha, três coletores sem poleiro. As estimativas de
riqueza de espécies de aves geradas pelo procedimento Jackknife 1 indicam que
a diversidade de espécies de aves que utilizam os poleiros artificiais instalados no
pasto do Campus II da UNIVALE é maior que a diversidade de espécies de aves
da mata ciliar (inferência por intervalo de confiança; p<0,05). Tyrannus
melancholicus é a espécie potencialmente dispersora de sementes mais
abundante e foi observada utilizando os dois ambientes, provavelmente pelo fato
de a espécie apresentar hábito alimentar variado. Em áreas perturbadas, como o
Campus II da UNIVALE, espera-se que haja predomínio de estratégias de
dispersão que não dependam da fauna local, embora a avifauna dependa
particularmente de sementes pequenas (<5mm). Entretanto, os resultados indicam
que não foi observado efeito do ambiente (pasto ou mata) sobre a síndrome de
dispersão de sementes (χ2=9,21; g.l.=6; p>0,16) e o poleiro artificial parece
também não influenciar no tipo de dispersão de sementes, seja qual for o
ambiente (χ2=1,26; g.l.=6; p>0,97), embora a zoocoria seja mais frequente. Estes
resultados suportam a hipótese que os poleiros não são seletivos quanto ao tipo
ou síndrome de dispersão de sementes registradas neste estudo, o que indica que
a própria dinâmica e as interações presentes no sistema determinam as
síndromes de dispersão.
Palavras chave: recuperação, poleiros artificiais, dispersão de sementes.
Apoio: LabEco.- UNIVALE.
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32. A LAVADEIRA-DA-CARA-BRANCA, FLUVICOLA ALBIVENTER,
UMA NOVA ESPÉCIE PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E
UM INUSITADO SÍMBOLO DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL.

Luciano Moreira Lima a e José Fernando Pacheco b
a

UENF, LCA, Setor de Etologia e Bioacústica. e-ail:luciano_ornito@yahoo.com.br

b Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos
A Lavadeira-da-cara-branca, Fluvicola albiventer, é espécie de ampla distribuição
pelo território brasileiro, sendo encontrada desde a região Norte, passando por
todos os estados da região Nordeste e estendo-se por todo Brasil Central. Sua
ocorrência no sudeste do Brasil é restrita ao noroeste paulista e centro-oeste e
norte mineiro. A espécie é, sobretudo, típica de áreas de caatinga e cerrado,
habitando às margens ensolaradas de áreas alagadas, como pequenas lagoas e
açudes. No dia 11 de outubro de 2005, observei dois indivíduos desta espécie às
margens de um pequeno lago localizado no campus da Universidade Estadual do
Norte Fluminense, em Campos dos Goytacazes norte do Estado do Rio de
Janeiro. A partir deste primeiro encontro a espécie passou a ser regularmente
observada no local, culminando com a descoberta, em 20 de novembro de 2005,
de um ninho com filhotes. O registro aqui apresentado, documentado através de
fotografia, e as observações subseqüentes representam as primeiras evidências
concretas da ocorrência da espécie no Estado do Rio de Janeiro, que passa a
contar agora com 708 espécies de aves. Cabe ressaltar aqui não apenas a
originalidade do registro, mas também o contexto ecológico desta expansão
geográfica da espécie. O Estado do Rio de Janeiro, outrora coberto em quase sua
totalidade pelo bioma Mata Atlântica, originalmente não apresentava locais
potencialmente habitáveis por Fluvicola albiventer. A ocorrência da espécie na
região em questão é fruto do elevado grau de descaracterização da vegetação
original que permitiu que essa espécie, característica de áreas abertas e semiabertas das regiões Nordeste e Central do Brasil, encontrasse ali condições
propícias para sua sobrevivência. Esse fato ilustra muito bem um fenômeno
comumente observado em áreas degradas de Mata Atlântica ao longo de toda
extensão do bioma, a substituição das espécies florestais nativas, geralmente de
distribuição restrita e pouca densidade populacional, por outras características de
áreas abertas e, geralmente, com extensa distribuição geográfica.
Palavras chaves: Fluvicola albiventer, expansão geográfica, Estado do Rio de
Janeiro
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33. ECOTURISMO E OBSERVAÇÃO DE AVES NA FLORESTA
NACIONAL DA RESTINGA DE CABEDELO - PB.
Suemmey Rocha Albuquerque Ramos1, João Luiz Xavier do Nascimento2, Andrei Langeloh Roos3
1Bolsista CNPq/IBAMA. Rua Golfo Coronation, 32, Intermares Cabedelo-PB, CEP 58310-000, Email: suemmeyabujp@yahoo.com.br; 2Analista Ambiental do CEMAVE/IBAMA. Floresta Nacional
da Restinga de Cabedelo, BR 230, km 11, Cabedelo-PB, CEP 58310-000. E-mail:
joão.nascimento@ibama.gov.br, 3Analista Ambiental do CEMAVE/IBAMA. Floresta Nacional da
Restinga de Cabedelo, BR 230, km 11, Cabedelo-PB, CEP 58310-000. E-mail:
andrei.roos@ibama.gov.br

O ecoturismo é subdividido em várias modalidades, entre as quais, o turismo de
observação se destaca por ser uma das formas emergentes atuais que tem
chamado a atenção de naturalistas e ecologistas, pois sua prática envolve grande
importância para a preservação e estudos da ecologia. É uma alternativa de lazer
e conhecimento, sendo acessível ao público de qualquer idade. Entre os clientes
entusiasmados estão os observadores de aves (CHAVES, 1998). Visto a Floresta
Nacional da Restinga de Cabedelo ser uma Unidade de Conservação onde a visita
pública é permitida, o presente trabalho objetiva promover o estudo das
potencialidades desta quanto à observação de aves, para a estruturação e o
desenvolvimento da atividade ecoturística com fins educativos e de lazer. Para
isto, está sendo realizado o levantamento da avifauna através de observações
diretas, com uso de binóculos, sendo calculado o índice de abundância; e
capturas com redes de neblina, anilhamento e biometria, e o calculo da Taxa de
Captura. Desde 1995, pesquisas são desenvolvidas em prol do inventário da
avifauna na FLONA, sendo registrado a presença de pelo menos 88 espécies,
pertencentes a 37 famílias. Neste trabalho, foram identificadas 37 espécies de
aves pertencentes a 21 famílias. As espécies com maiores índices de abundância
em 29:00 horas de observação foram: urubu-de-cabeça-preta (Coragyps atratus),
rolinha-roxa (Columbina talpacoti), anu-preto (Crotophaga ani) e bem-te-vi
(Pitangus sulphuratus). As áreas que apresentarem maiores diversidades de aves
serão selecionadas como importantes para a atividade de observação de aves, e
dentre elas se destaca a borda do mangue. Das campanhas de captura, obteve-se
Taxa de Captura de 24,4 ave/HR. Das aves identificadas até então, cinco não
estão nas listas anteriores, como maria-cavaleira (Myiarchus ferox), bentevizinhode-penacho-vermelho (Myiozetetes similis), suiriri-cavaleiro (Machetornis rixosa) e
choca-bate-cabo (Thamnophilus punctatus). Mesmo a FLONA não apresentado
espécies em extinção ou exóticas, ela apresenta aves de fácil identificação,
colaborando com a educação ambiental. O trabalho se encontra em andamento,
por isso apenas 42,05% das aves foram identificadas. Essa baixa porcentagem
pode estar relacionada a sazonalidade das aves ou a predação.
Palavras Chaves: Birdwatching, Paraíba, Turismo sustentável.
Órgãos financiadores: CNPq/ IBAMA
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34. ANÁLISE SANGUÍNEA DE AVES SILVESTRES COMO
METODOLOGIA
DE
ESTUDOS
PARA
SUBSIDIAR
A
CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE.
Débora Nogueira Campos Lobato1 e Yasmine Antonini2
1Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Biologia Geral, ICB, Email: debora_bio@yahoo.com.br 2- Universidade Federal de Ouro Preto, E-mail:
antonini@iceb.ufop.br
Aves podem ser utilizadas como indicadores ambientais por meio da análise do
seu estado de saúde, geralmente comprometido por diferentes tipos de estresse
físico, ambientais e antrópicos. Tais estresses favorecem o declínio das condições
clínicas das aves e, por conseguinte, diminuem sua capacidade de sobreviver e
reproduzir. O objetivo do presente estudo foi aplicar a técnica de análise de
parâmetros hematológicos e nível de parasitemia do sangue de aves como
indicadores das condições gerais de saúde, estado nutricional e imunocompetência de aves silvestres. Estes índices hematológicos podem contribuir
para a conservação de aves, ao serem utilizados para avaliação do grau de
estresse de aves silvestres em áreas submetidas a diferentes tipos de impactos
ambientais. As coletas foram realizadas em um Parque Federal de Coimbra,
Portugal, em setembro e outubro de 2005. Cerca de 70 μL de sangue foram
extraídos da veia ulnar (ou braquial) de uma das asas do Chapim Real (Parus
major), da família Paridae, por meio de uma leve picada com agulha de insulina
estéril. O sangue foi coletado com tubos microcapilares de vidro contendo
heparina, e o processamento das amostras de sangue foram realizadas segundo
Campbell, 1998. Os parâmetros hematológicos avaliados foram: proteínas totais
do plasma, hematócrito total, hemoglobina, índice WBL (white blood cell), razão de
heterófilo/leucócitos, índices de parasitemia e enzimas detoxificantes. Dessa
maneira, através do aprendizado da técnica em Coimbra, Portugal, tornou-se
possível a implementação da técnica no Brasil, como mecanismo de avaliação do
stress de aves silvestres e futuramente utilizá-la como ferramenta para subsidiar a
avaliação do estado de conservação ambiental.
Palavras chave: biomonitoramneto ambiental, hematologia, saúde de aves
silvestres.
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35. AVALIAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE
CONSERVAÇÃO BASEADA EM PADRÕES DE RIQUEZA,
ENDEMISMO E AMEAÇA DA AVIFAUNA.
Marcos de Souza Lima Figueiredo1 e Marcos Rodrigues2
1
Departamento de Ecologia, UFRJ. Email: mslfigueiredo@gmail.com; 2
Departamento de Zoologia, UFMG. Email: ornito@icb.ufmg.br
Com o crescente nível de ameaça sobre os ecossistemas naturais e a extinção da
diversidade biológica em taxas elevadas surgiu a necessidade de se determinar
áreas prioritárias para a concentração dos esforços de conservação, e uma das
principais estratégias para a proteção da diversidade biológica brasileira tem sido
a criação de Unidades de Conservação. Devido a limitações de recursos
financeiros e de pouco tempo disponível para a tomada de decisões, muitas vezes
a escolha de áreas protegidas não corresponde à realidade biológica, havendo
importantes áreas de endemismo sem nenhuma Unidade de Conservação e áreas
de importância biológica extremamente alta com pouca ou nenhuma forma de
proteção. O objetivo geral deste trabalho foi o de verificar se o Sistema de
Unidades de Conservação brasileiro é adequado para a conservação da avifauna
nativa e, identificar possíveis lacunas nos esforços de conservação. Para isso
foram identificados os centros de riqueza, endemismo e ameaça de aves no
Brasil, de modo a se comparar estes centros com a localização das Unidades de
Conservação existentes. Foram compiladas informações a respeito da distribuição
geográfica de 1605 espécies de aves com presença registrada para o Brasil.
Assim como a riqueza de espécies, o grau de ameaça da avifauna brasileira não
está distribuído homogeneamente no território nacional. A costa atlântica abriga a
maior parte das espécies ameaçadas, concentradas principalmente nas regiões
sudeste e nordeste, e conforme se afasta destas regiões o nível de ameaça da
avifauna diminui gradualmente. Do ponto de vista da conservação da avifauna, o
SNUC é ineficiente porque não foi projetado de modo a proteger eficientemente os
centros de riqueza, endemismo ou ameaça da avifauna brasileira. Uma vez que os
padrões de riqueza de espécies e endemismo de aves apresentam forte
correlação com os de outros táxons, é provável que o SNUC não os esteja
protegendo também.
Palavras-chave: Espécies Ameaçadas, Conservação, Táxons indicadores.
Apoio e Órgãos Financiadores: Fundação O Boticário de Proteção À Natureza,
CAPES, ECMVS/UFMG, USFish and WildLife Service, Fundação Biodiversitas
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36. PRESSÕES ANTRÓPICAS AFETAM A REMOÇÃO DE FRUTOS
POR AVES
Vanessa Graziele Staggemeier1 e Mauro Galetti2
1
Graduação em Ciências Biológicas, Universidade Estadual Paulista “Júlio de
Mesquita Filho”, Departamento de Ecologia, C.P.199, 13506-900, Rio Claro-SP, email: vanessag@rc.unesp.br
2
Depto. de Ecologia, UNESP, Rio Claro-SP, e-mail: mgaletti@rc.unesp.br
As plantas e os animais frugívoros mantém uma forte relação mutualística, na qual
as plantas oferecem o recurso alimentar (o fruto) para os animais e estes
dispersam as suas sementes. Dessa forma os critérios utilizados pelos frugívoros
para escolha dos frutos podem influenciar o sucesso reprodutivo das plantas,
afetando a regeneração natural. Nós avaliamos como as características
morfológicas do fruto e da planta, além de fatores ambientais, influenciam a
escolha dos animais frugívoros. Confeccionamos um banco de dados com
informações referentes a frugivoria para 120 espécies de plantas ornitocóricas,
tais como: o número de espécies de aves visitantes, o número total de visitas e o
número de frutos consumidos pelas aves. Através de uma análise de covariância
relacionamos o grau de influência antrópica no local de cada estudo (muita ou
pouca) e as características morfológicas das espécies vegetais (forma de vida da
planta, tipo de fruto, diâmetro e comprimento do diásporo) com as taxas de visita e
consumo de frutos pelas aves. Frutos de espécies arbóreas tiveram maiores taxas
de visitas e consumo que frutos de espécies arbustivas. Espécies vegetais
localizadas em áreas que sofrem grandes pressões antrópicas tiveram um número
de visitas 2,4 vezes menor que as plantas amostradas em áreas preservadas. O
consumo de frutos foi 5 vezes menor em áreas alteradas do que em locais
protegidos. A fragmentação de habitats e a influência antrópica afetam de forma
direta as relações mutualísticas entre plantas e animais, tendo sérias
conseqüências na dinâmica rede estrutural que mantém o equilíbrio dos
ecossistemas naturais.
Palavras-chave: frugivoria, influência antrópica, fragmentação.
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37. INFLUÊNCIA DO TAMANHO E DA CONECTIVIDADE DE
FRAGMENTOS FLORESTAIS PARA A MANUTENÇÃO DE AVES
Alexandre Camargo Martensen1 Rafael Guerra Pimentel e Jean Paul Metzger2
1
PG em Ecologia, Universidade de São Paulo, E-mail: acm@ib.usp.br 2Depto. de
Ecologia, USP, São Paulo - SP
A destruição de ambientes naturais gera paisagens fragmentadas, onde os
remanescentes encontram-se espalhados em pequenas manchas isoladas. A
Mata Atlântica é um caso extremo deste processo, o que compromete a
conservação de diversas espécies. Neste contexto, este trabalho buscou
modelares os efeitos do tamanho e da conectividade de fragmentos florestais na
conservação de aves, buscando obter dados que possibilitem embasar políticas
de manejo de paisagens fragmentadas visando a conservação destas espécies.
Para isso selecionamos 17 fragmentos imersos numa paisagem fragmentada que
possui 31% de hábitat. Eles variavam em tamanho e conectividade
independentemente, o que nos possibilitou modelar os efeitos de cada variável
independentemente. O tamanho do fragmento foi dado pela área do fragmento
que possuía largura >100m, enquanto larguras <100m foram consideradas
corredores. As variáveis de conectividade foram dadas de acordo com a
quantidade de mata acessível para espécies capazes de utilizar corredores, ou de
cruzar certa distância de ambiente aberto (de 10 a 50m). Nossos resultados
apontam que a riqueza de espécies é particularmente afetada pela conectividade,
especialmente por corredores e pela quantidade de mata acessível por
cruzamentos de curtas distâncias (<30m). A abundância de espécies por sua vez
é muito afetada pela presença de corredores. Estes dados sugerem que as aves
podem utilizar corredores frequentemente, enquanto cruzamentos de maiores
distâncias apesar de factíveis, são menos comuns. A riqueza e abundância dos
insetívoros de sub-bosque e dos insetívoros de tronco foram particularmente
afetadas pela conectividade, especialmente por corredores para os de tronco. A
abundância dos insetívoros de chão foi muito afetada pela área, mas também pela
conectividade em todas as distâncias, sugerindo maiores abundâncias em locais
com maior quantidade de mata. Os onívoros/frugívoros/granívoros de sub-bosque
foram afetados pela área na riqueza e pela conectividade na abundância,
provavelmente devido a características da distribuição dos recursos alimentares
dos grupos em questão. Desta maneira, estas análises podem embasar políticas
de seleção de áreas prioritárias para restauração e/ou preservação, tornando os
resultados destes manejos mais seguros.
Palavras chave: Mata Atlântica, conservação, fragmentação, manejo.
Órgão Financiador: bolsa de mestrado da FAPESP para ACM.

41

ÍNDICE DE RESUMOS (ECONOMIA)
1. IMPACTO CAUSADO PELAS AVES NA CRIAÇÃO DE PEIXES DO
PESQUE-PAGUE SÃO GABRIEL..................................................................... 2
2. A IMPORTÂNCIA DE ESTUDOS ORNITOLÓGICOS NA ESTRATÉGIA DE
MARKETING NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEXAGEM AVIÁRIA ........ 3
3. IMPLICAÇÕES DO MANEJO DE ÁGUA E DAS FASES DE PLANTIO DO
ARROZ IRRIGADO NA RIQUEZA E ABUNDÂNCIA DE AVES NA PLANÍCIE
COSTEIRA DO RIO GRANDE DO SUL. ........................................................... 4
4. LEVANTAMENTO DAS CARACTERÍSTICAS DOS PASSERIFORMES
QUE SÃO SELECIONADAS PELOS PASSARINHEIROS DE TORNEIO DE
FIBRA ................................................................................................................ 5
5. FRUGIVORIA POR AVES E ESTIMATIVA DE DANO EM PLANTAÇÕES
COMERCIAIS DE FIGO (FICUS CARICA L.) NA REGIÃO DO CIRCUITO DAS
FRUTAS, SP. ..................................................................................................... 6
6. OS EUCALIPTAIS ESTÃO CHEGANDO NA SERRA DO SUDESTE
GAÚCHA: COMO FICARÃO AS AVES? .......................................................... 7
7. NOTA SOBRE PREDAÇÃO DE GIRASSOL, HELIANTHUS ANNUS, POR
ARRIBAÇÃS, ZENAIDA AURICULATA, EM MARINGÁ/PR. ........................... 8

1. IMPACTO CAUSADO PELAS AVES NA CRIAÇÃO DE PEIXES
DO PESQUE-PAGUE SÃO GABRIEL
Patrícia Ribeiro Londe1, Andréa Almeida Pinto da Silva1, Lilyene Conceição
Pinheiro1, Luciano Pereira1, Vanessa Aparecida Caetano Alves1, Celine de
Melo2.
1 - Alunos do 4º ano de Ciências Biológicas do Centro Universitário de Patos
de Minas – UNIPAM. lilicuia@yahoo.com.br, vanessa_cida@yahoo.com.br
2 - Professora-doutora da Universidade Federal de Uberlândia – UFU.
Os pesque-pagues impulsionaram a piscicultura, no final da década de 90,
exigindo a produção massiva de espécies nativas e exóticas de peixes. Essa
prática exige cuidados, pois muitos fatores bióticos e abióticos interferem na
produção, causando prejuízos. O presente trabalho teve como objetivo analisar
o impacto causado pelas aves, com sua ação predatória na piscicultura,
destacando o prejuízo econômico. O trabalho foi realizado no Pesque-Pague
São Gabriel, em Patos de Minas, de setembro a novembro de 2004. Dos seis
dias de coleta, três foram dedicados à observação do viveiro de alevinos e três
ao viveiro de juvenis, sendo sete horas diárias, das 8:00 às 12:00 e das 14:00
às 17:00, totalizando 42 horas. As observações foram realizadas com o auxílio
de binóculos. Foram registrados: a) espécie de ave e b) número de peixes
consumido por intervalo de tempo. Durante a análise foram identificadas as
seguintes espécies de aves: garça (Ardea alba), martim-pescador (Chloroceryle
amazona), bem-te-vi (Pitangus sulphuratus) e tesourinha (Tyrannus savanna).
Foram observados 57 ataques, sendo 33 ataques ao tanque juvenil e 24 ao
tanque de alevinos. No tanque de alevinos, observou-se maior visitação de
aves de menor porte. Neste, as aves que apresentaram as maiores taxas de
consumo (peixes/hora) foram: C. amazona (0,43), P. sulphuratus (0,38) e T.
savanna (0,33). No tanque de juvenil, a taxa de consumo foi: A. alba (0,66), C.
amazona (0,57) e P. sulphuratus (0,33). Cada tanque recebe cerca de dez mil
alevinos, que permanecem para crescimento durante três meses. A partir da
taxa de consumo observada, foi possível estimar que cerca de 900 alevinos
são perdidos devido à predação. Segundo informações do pesque-pague
estudado, as perdas totais são de 20%, porém as aves são responsáveis por
somente 9% do prejuízo, pois existem outros predadores como insetos
aquáticos e répteis, além de perdas com o transporte de um tanque para o
outro. Assim, são necessárias estratégias brandas de manejo para manter a
viabilidade econômica da piscicultura, como por exemplo, a utilização de
“espantalhos” para afugentar a avifauna sem prejudicá-la.
Palavras-chave: pesque-pague, aves, peixes.
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2. A IMPORTÂNCIA DE ESTUDOS ORNITOLÓGICOS NA
ESTRATÉGIA DE MARKETING NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE SEXAGEM AVIÁRIA
Marco Antonio Rego1, Bruna Cersózimo Arenque1, Diogo Manzano Galdeano1,
Simone Ichiwaki1, Patrícia Hassato1, Maria Thereza Oliveira1, Rodolfo Martinez
Iglesias1, Renan F. Domingos1, Andressa Bárbara Scabin2, Tatiana Franco da
Cunha2
ejbiomack@yahoo.com.br
1
Membros Diretores e Gerentes da Empresa Júnior de Biologia
2
Membros Conselheiros da Empresa Júnior de Biologia
A Empresa Junior de Biologia Mackenzie (EJBio) é uma associação civil sem
fins lucrativos, que possibilita a incorporação de conceitos administrativos e
empreendedores ao curso de Ciências Biológicas. Gerida por alunos de
graduação e orientada por professores da área, tem como serviço o exame de
sexagem aviária, realizado por técnicas de biologia molecular que atende
principalmente “pet-shops”, zoológicos, além de criadores amadores e
profissionais. Tendo as aves como base de estudo, a EJBio apresenta como
constante preocupação, a estruturação de estratégias de marketing que visam
principalmente, a aproximação da empresa ao universo de seus clientes. No
entanto, para que este objetivo seja alcançado, é de fundamental importância
que os membros da empresa saibam lidar com as diferentes questões
relacionadas à morfologia, genética e biologia reprodutiva das diferentes
espécies de aves de relevante importância econômica. Com a construção de
conceitos a partir de um sólido embasamento teórico, se permite a otimização
dos serviços prestados pela empresa. As atualizações dessas informações
adquiridas se mostram de extrema importância, sendo estas realizadas por
meio de constantes entrevistas com pesquisadores acadêmicos das principais
instituições do país, participação em congressos relacionados ao âmbito da
ornitologia e mais freqüentemente, visitas aos torneios de canto profissional,
onde se encontram o público-alvo. Desenvolvem-se também saídas de campo
para observações de espécies selvagens, visando um maior vínculo dos
integrantes da empresa junto às aves, compreendendo também conceitos de
comportamento e conservação desses animais. Dessa forma, pode-se concluir
que um planejamento de mercado é extremamente aprimorado ao ser
fundamentado em uma estratégia de marketing que compreenda as
necessidades dos clientes.
Palavras-chave: Empresa Junior de Biologia, estratégia de marketing,
prestação de serviço
Apoio financeiro: Universidade Presbiteriana Mackenzie
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3. IMPLICAÇÕES DO MANEJO DE ÁGUA E DAS FASES DE
PLANTIO DO ARROZ IRRIGADO NA RIQUEZA E ABUNDÂNCIA
DE AVES NA PLANÍCIE COSTEIRA DO RIO GRANDE DO SUL.
Ângela Schmitz Peter1, Luis Fernando Carvalho Perello1, Demetrio Luis
Guadagnin1.
1
UNISINOS, Laboratório de Ecologia e Conservação de Ecossistemas
Aquáticos,. angelapeter@cirrus.unisinos.br, dlg@unisinos.br.
A conversão das áreas úmidas naturais em lavouras de arroz é um dos
principais fatores de perda e fragmentação de áreas úmidas na região. Os
arrozais podem funcionar como refúgios para muitas espécies de aves e outros
organismos dependentes de áreas úmidas. A Planície Costeira do Rio Grande
do Sul é uma das regiões brasileiras com maiores extensões de áreas úmidas
e riqueza de aves aquáticas. O objetivo deste projeto é avaliar o papel do
manejo das lavouras de arroz irrigado como hábitat suplementar para aves.
Foram selecionadas para estudo 10 parcelas de lavouras de arroz, divididas
em parcelas secas (área média 10 ha cada) e úmidas (área média 10,5 ha
cada) localizadas em três propriedades, Mostardas / RS. Durante todas as
fases de cultivo do arroz (Pós-colheita, Preparo do solo, plantio, alagamento
crescimento/perfilhamento) foram feitas contagens de aves com auxílio de
binóculo e luneta. Aves terrestres e passeriformes espécies de difícil
visualização foram atraídas por play-back. No inverno, foram registradas 74
espécies de aves (3553 indivíduos) nas lavouras drenadas e 89 espécies (7676
indivíduos) nas lavouras mantidas com água. A riqueza de aves foi
significativamente maior nas lavouras mantidas com água durante o inverno (F
= 6,07; p = 0,02), e não houve diferenças entre as fases de preparo e uso do
solo (F= 2,36; p= 0,08). Houve diferença significativa de abundância de aves
entre as fases do cultivo de arroz (F = 8,58; P = 0,00) e entre as lavouras
drenadas e úmidas (F = 11,15; P = 0,00). O manejo adequado da água no
período de repouso das lavouras, no inverno, pode aumentar a capacidade das
áreas agrícolas de conservar a biodiversidade da região, podendo amenizar
parte dos impactos associados à destruição de habitats.
Palavras-chave: arroz irrigado, avifauna, manejo de água.
Órgão Financiador: Fundação O Boticário de Proteção a Natureza, Bolsa
UNIBIC
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4.
LEVANTAMENTO
DAS
CARACTERÍSTICAS
DOS
PASSERIFORMES
QUE
SÃO
SELECIONADAS
PELOS
PASSARINHEIROS DE TORNEIO DE FIBRA
André Bohrer Marques e Carlos Ramon Ruiz-Miranda
Lab. Ciências Ambientais LCA/UENF - Av. Alberto Lamego, 2000, Horto,
Campos dos Goytacazes – RJ. andrebmarques@yahoo.com.br e
cruiz@uenf.br
A cultura de manter pássaros em gaiolas no Brasil possui aspectos
conservacionistas, antropológicos e econômicos. Atualmente existe na
legislação brasileira permissão para a reprodução de alguns passeriformes em
cativeiro. Nesta reprodução são usados critérios de seleção artificial, criando as
bases para o processo de domesticação. Este trabalho teve como objetivo
determinar quais são as características dos pássaros que são selecionadas
pelos passarinheiros. Foram aplicados questionários, com 14 perguntas, aos
passarinheiros freqüentadores de torneios de fibra de Saltator similis, locais,
estaduais e nacionais, com o intuito de identificar quais as características que
eles mais desejavam no pássaro. Foram preenchidos 91 questionários e as
espécies que se destacaram na preferência foram o S. similis, Sporophila
caerulensis, Sporophila angolensis e Sporophila maximiliani. Foram citadas 35
espécies de pássaros de posse dos passarinheiros: 01 híbrido, 03 exóticos e
31 espécies brasileiras. 45% marcaram que possuíam de 01 a 05 pássaros e
22% de 06 a 10 pássaros e 20% de 11 a 30 pássaros. Sobre a origem, 60%
marcaram que seus pássaros tinham origem de cativeiro, 26% da natureza e
14% de origem desconhecida. 66% dos questionários foram marcados como
criadores amadores e 22% marcaram a alternativa de sem registro no IBAMA.
No ranking das características que mais são desejadas destacaram-se a fibra e
o canto, com leve predomínio da fibra, já o tamanho mostrou ser a
característica de menor interesse. Sobre os cantos, destacaram-se os cantos
rápidos e curtos, respectivamente. Para a escolha dos reprodutores novamente
aparece a seleção pela fibra e pelo canto como fator de escolha. Portanto,
diferente dos criadores de pássaros ornamentais que usam o porte e as cores
para a seleção, nas espécies criadas pelos passarinheiros, principalmente o S.
similis, as características que direcionarão um possível processo de
domesticação, serão características comportamentais, a fibra e o canto.
Palavras chaves:seleção artificial, Saltator similis, reprodução em cativeiro
Apoio financeiro: FAPERJ-UENF.
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5. FRUGIVORIA POR AVES E ESTIMATIVA DE DANO EM
PLANTAÇÕES COMERCIAIS DE FIGO (FICUS CARICA L.) NA
REGIÃO DO CIRCUITO DAS FRUTAS, SP.
Maricler Pontes Pellegrini1, Terezinha Chagas Carneiro Pessoa2 Wesley
Rodrigues Silva3
1
Curso de Ciências Biológicas, Pontifícia Universidade Católica de Campinas,
E-mail: marry_pel@yahoo.com.br 2Estagiária, Depto de Zoologia, IB-UNICAMP,
E-mail: pessoatereza@uol.com.br 3Laboratório de Interações VertebradosPlantas, Depto de Zoologia, IB-UNICAMP, E-mail: wesley@unicamp.br
Em algumas plantas cultivadas, a aplicação de diferentes técnicas de seleção e
cultivo, visando a obtenção de frutos com características mais palatáveis ao
consumo humano, resultou no aumento da atratividade desses frutos a
espécies de aves frugívoras, que se adaptaram a freqüentar os ambientes
agrícolas à procura de alimento. A ficicultura no estado de São Paulo é
praticada numa paisagem em mosaico, com áreas de cultivo entremeadas por
vegetação nativa, que abriga espécies silvestres de aves frugívoras, que
podem vir a se alimentar dos figos maduros. Procuramos caracterizar a
frugivoria por aves silvestres em plantações comerciais de figo (Ficus carica L.),
variedade “roxo de Valinhos”, numa propriedade rural em Louveira (SP),
identificando as espécies de frugívoros, determinando seus padrões de visita à
plantação e estimando o dano econômico causado por estes. Entre fev. e
abril/06 fizemos 8 percursos diários (2 horas p/ manhã) entre as quadras de
figo, registrando todas as aves entrando e saindo da plantação. Para cada
espécie foi calculado um “índice de atividade”, que representa o grau de
movimentação da espécie na plantação. Registrou-se também o total de frutos
bicados por aves em 6 quadras de figo. O dano diário foi expresso pela
porcentagem de frutos danificados pelas aves em relação ao total de frutos
disponíveis para as mesmas em 13 dias não-consecutivos de colheita. O efeito
da distância da vegetação nativa sobre o dano foi verificado em 3 dias nãoconsecutivos em abril, em 30 parcelas de 9 pés de figo cada, distribuídas em 3
faixas de distância (0-20, 25-65, 70-110 m), com 10 parcelas em cada faixa.
Thraupis sayaca, Turdus amaurochalinus, Turdus leucomelas, Turdus
rufiventris e Tachyphonus coronatus foram as espécies mais ativas na
plantação no período estudado. O dano diário médio provocado por aves
frugívoras na plantação foi de 3,4% do total colhido (0,2-10,6%; N = 13). O
dano em figos foi 3 vezes mais intenso nas parcelas situadas próximas à
vegetação nativa. Aves frugívoras podem ser danosas a plantações de figo na
região, sendo que T. sayaca e Turdus spp são os principais consumidores. A
ação de frugívoros é mais intensa no ecótono entre a vegetação nativa e as
plantações, uma situação que é favorecida pelo mosaico paisagístico da região.
Palavras chave: Aves frugívoras, figo, dano econômico.
Órgãos financiadores: FAPESP Proc. 05/60861-3; Fundação MB.
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6. OS EUCALIPTAIS ESTÃO CHEGANDO NA SERRA DO
SUDESTE GAÚCHA: COMO FICARÃO AS AVES?
Iury Almeida Accordi1
1Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos – CBRO; http://www.cbro.org.br.
E-mail: curiangodobanhado@hotmail.com.
O advento de projetos massivos de florestamentos no sul do Brasil requer
investigações quanto à manutenção da riqueza e diversidade atual de espécies
na região. A partir de informações sobre alguns eucaliptais existentes na Serra
do Sudeste, algumas considerações serão tecidas visando responder às
questões: riqueza e diversidade de aves são maiores em áreas com eucaliptos?
A riqueza regional é mantida nestas áreas? Aumentando a área florestada da
região, haveria uma maior influência atlântica, na medida em que haveria uma
riqueza maior de espécies atlânticas em detrimento das pampeanas?
Analisaram-se dados pré-existentes de seis áreas, três com e três sem
eucaliptos. Os dados se referem a amostragens qualitativas e quantitativas
efetuadas nos períodos de inverno e verão. O índice de diversidade de
Shannon-Wiener e a eqüitabilidade foram estimados nos períodos de inverno e
verão. Avaliou-se a semelhança entre as áreas por análise de agrupamento
pela presença/ausência de aves. Realizou-se análise de coordenadas
principais (PCoA) para visualizar a correlação espacial entre as áreas. Visando
contextualizar as áreas de estudo em relação aos biomas pampa e mata
atlântica, realizou-se uma análise de agrupamento e uma PCoA levando em
conta a presença/ausência de aves em 12 áreas: as seis já estudadas e seis
fora da Serra do Sudeste, três pampeanas e três atlânticas. A nitidez dos
agrupamentos e a significância dos eixos de ordenação foram avaliadas
através de “bootstrap”. As riquezas foram maiores nas áreas sem eucaliptos
tanto no inverno como no verão. Alguns índices de diversidade foram maiores
em eucaliptais e outros em áreas em eucalipto e a eqüitabilidade foi maior nos
eucaliptais. As áreas com e sem eucaliptos apresentaram baixa semelhança
entre si e tenderam a se agrupar significativamente em pontos distintos nos
eixos das coordenadas principais. Na análise de agrupamento, as áreas da
Serra do Sudeste se mostraram mais semelhantes às pampeanas, embora
permanecessem nitidamente isoladas. NA PCoA, quatro grupos distintos se
estruturaram significativamente, separando áreas atlânticas e pampeanas
daquelas com e sem eucaliptos. Os eucaliptais demonstraram ser áreas onde
há diminuição da riqueza de espécies em comparação com outras áreas
vizinhas que não foram florestadas.
Palavras-chve: avifauna, diversidade beta, florestamento.
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7. NOTA SOBRE PREDAÇÃO DE GIRASSOL, HELIANTHUS
ANNUS, POR ARRIBAÇÃS, ZENAIDA AURICULATA, EM
MARINGÁ/PR.
Andreza Clarinda Araújo do Amaral1 e Elivan Arantes de Souza2
1
PG em Biologia Animal, UFPE, andrezamaral@hotmail.com;
Ambiental CEMAVE, elivan.souza@ibama.gov.br

2

Analista

A Pomba-amargosa ou arribaçã (Zenaida auriculata, Des Murs, 1847), ave que
sofre intensa pressão de caça no Nordeste do Brasil, tem sido considerada
uma espécie praga no Sul/Sudeste, por acarretar perdas em lavouras de soja
durante o brotamento. Em junho/2005, na região de Maringá/PR observou-se
uma colônia dessa espécie, com população estimada em 30.000 indivíduos,
reproduzindo-se em áreas de plantio de cana-de-açúcar e alimentando-se em
culturas de grãos, largamente difundidas na região, que teve um incremento
com a introdução da cultura do girassol. Com mais esta disponibilidade de
alimento, as aves passaram então predar as sementes de girassol em estágio
de maturação, postando-se em cima da flor comendo as sementes da
extremidade para o centro, o que torna a flor imprestável para comercialização.
Métodos de controle já foram tentados sem sucesso em outras áreas do
Sudeste, como o ataque massificado às colônias em reprodução. No entanto,
quando essa espécie sofre perdas na colônia reprodutiva, tem sido verificado
como resposta um incremento populacional, possível devido à grande oferta de
alimento e áreas propícias à reprodução sem a presença de predadores
naturais. Diante deste quadro, urge a necessidade de ações conjuntas
envolvendo pesquisadores, agricultores e agências de fomento agrícola e de
conservação ambiental, no sentido de diagnosticar e equacionar os problemas,
sem dizimar a espécie garantindo-se um controle populacional e ações efetivas
de manejo.
Palavras chave: Zenaida auriculata, girassol, predação.
Órgão financiador: GOL Linhas Aéreas Inteligentes
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50. AVIFAUNA DO PARQUE ECOLÓGICO DO BASALTO: COMPOSIÇÃO,
FREQÜÊNCIA E ASPECTOS BIOLÓGICOS
58
51. CAPTURA ACIDENTAL DE AVES SILVESTRES POR ARMADILHAS
PARA PEQUENOS MAMIFEROS DE SOLO NO PARQUE NATURAL
NASCENTES DO RIBEIRAO GARCIA, BLUMENAU, SC.

59

52. AVIFAUNA URBANA EM CIDADES DO TRIÂNGULO MINEIRO (MINAS
GERAIS, BRASIL)
60
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53. AVIFAUNA EM ÁREA ÚMIDA NO DISTRITO DE PASSO RASO,
MUNICÍPIO DE TRIUNFO, RS

61

54. NOVOS REGISTROS DA GARÇA-AZUL EGRETTA CAERULEA, PARA
O RIO GRANDE DO SUL.
62
55. OCORRÊNCIA SAZONAL E REPRODUÇÃO DO SOCÓCARANGUEJEIRO NICTANASSA VIOLACEA NO ESTUÁRIO DA LAGUNA
DOS PATOS, EXTREMO SUL DO BRASIL.
63
56. OCORRÊNCIA DA ÁGUIA-PESCADORA PANDION HALIAETUS NO
ESTUÁRIO DA LAGUNA DOS PATOS, RIO GRANDE, RS.

64

57. ESTUDO PRELIMINAR DA AVIFAUNA DO MUNICÍPIO DE DORES DE
GUANHÃES - MG
65
58. AVIFAUNA DA RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL
MATA SAMUEL DE PAULA, NOVA LIMA, MINAS GERAIS.
66
59. AVIFAUNA DO PARQUE ECOLÓGICO DE GUNMA, SANTA BÁRBARA
– PARÁ
67
60. SULA DACTYLATRA LESSON, 1831 (PELECANIFORMES: SULIDAE)
NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, BRASIL: PRIMEIROS REGISTROS
68
61. PRIMEIRA DESCRIÇÃO DE NINHO DE ARARA-AZUL-DE-LEAR
ANODORHYNCHUS LEARI (BONAPARTE, 1856) PSITTACIDAE

69

62. OCORRÊNCIA DA CHOQUINHA-OLIVÁCEA (DYSITHAMNUS
MENTALIS) (PASSERIFORMES: THAMNOPHILIDAE) EM FRAGMENTOS
FLORESTAIS NA REGIÃO DE MARIANA - MG
70
63. NOVOS REGISTROS DE AVES NO PARQUE ESTADUAL MARINHO DA
LAJE DE SANTOS, SANTOS-SP
71
64. LISTA PRELIMINAR DA AVIFAUNA DA CHAPADA DOS GUIMARÃES,
MT
72
65. DISTRIBUIÇÃO DE AVES EM ÁREAS DE SILVICULTURA DE
EUCALIPTO DO ESTADO DE SÃO PAULO

73

66. AVIFAUNA DA REGIÃO DO PIAUS, NOVA XAVANTINA-MT

74
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67. LEVANTAMENTO DA AVIFAUNA DO LAGO SUCUPIRA, PARQUE
ESTADUAL DO ARAGUAIA – MT

75

68. ABUNDANCIA DE AVES DE RAPINA PLANADORAS NO PARQUE
ESTADUAL DO RIO DOCE, MINAS GERAIS.

76

69. NOVOS REGISTROS DE ACCIPITER POLIOGASTER (TEMMINCK,
1824) PARA O ESTADO DE MINAS GERAIS

77

70. REGISTROS DO TAUATÓ-PINTADO ACCIPITER POLIOGASTER
(TEMMINCK, 1824, FALCONIFORMES: ACCIPITRIDAE) PARA O ESTADO
DE SÃO PAULO1
78
71. AVES QUE OFERECEM RISCOS ÀS AERONAVES NO AEROPORTO DE
UBERLÂNDIA-MG
79
72. LEVANTAMENTO DA AVIFAUNA DA APA DAS ÁGUAS VERTENTES –
MINAS GERAIS
80
73. AVIFAUNA AQUÁTICA DA REGIÃO DE VÁRZEA DE TANQUÃ, BACIA
DO RIO PIRACICABA, SÃO PEDRO, SP
81
74. REVISÃO DOS REGISTROS DO MAÇARICO-DO-CAMPO BARTRAMIA
LONGICAUDA (BECHSTEIN, 1812, CHARADRIIFORMES: SCOLOPACIDAE)
PARA O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
82
75. DADOS PRELIMINARES SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DE CORUJAS EM
DIFERENTES AMBIENTES DE MATA ATLÂNTICA NO PARQUE ESTADUAL
DO RIO DOCE- MG.
83
76. DISTRIBUIÇÃO DO GAIVOTÃO (LARUS DOMINICANUS) NA PRAIA DE
GAROPABA, SANTA CATARINA – RESULTADOS PRELIMINARES.
84
77. REGISTROS DE HAPLOSPIZA UNICOLOR EM ANOS CONSECUTIVOS
E SUA PROVÁVEL RELAÇÃO COM A FLORAÇÃO DA TAQUARA GUADUA
TAGOARA (NEES) KUNTH
85
78. PRIMEIROS REGISTROS DE MYIOPSITTA MONACHUS
(PSITTACIDAE) NO ESTADO DE SANTA CATARINA

86

79. COMPOSIÇÃO TRÓFICA DA COMUNIDADE DE AVES DO PARQUE
DAS NEBLINAS, MUNICÍPIO DE BERTIOGA, SÃO PAULO.

87
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80. COMPOSIÇÃO DA AVIFAUNA DA RESERVA BIOLÓGICA DE DUAS
BOCAS, MUNICÍPIO DE CARIACICA, ESPÍRITO SANTO
88
81. DISTRIBUIÇÃO DO TRINTA-REIS-DE-BICO-AMARELO (THALASSEUS
SANDVICENSIS EURYGNATHUS) DURANTE O ANO DE 2005 NO
ESTUÁRIO DE CANANÉIA-IGUAPE-ILHA COMPRIDA.
89
82. REGISTROS DE FALCONIFORMES AMEAÇADOS NAS AHE’S CAPIM
BRANCO I E II, RIO ARAGUARI, MINAS GERAIS
90
83. LEVANTAMENTO PRELIMINAR DA AVIFAUNA EM UMA ÁREA
FRAGMENTADA DE MONTE VERDE, CAMANDUCAIA, MG

91

84. AVES DA FAZENDA INVERNADA, CHAPADA DOS GUIMARÃES, MATO
GROSSO, BRASIL
92
85. AVIFAUNA DAS FAZENDAS SANTA ALICE I, II E III, MUNICÍPIO DE RIO
NEGRINHO, SC – RESULTADOS PRELIMINARES
93
86. CAPTURA E MARCAÇÃO DE AVES SILVESTRES COM ARMADILHAS
DE SOLO NA FLORESTA OMBRÓFILA DENSA , BRUSQUE – SC.
94
87. CONTRIBUIÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS PARA MANUTENÇÃO DA
AVIFAUNA DE GOIÂNIA
95
88. BIODIVERSIDADE DE AVES NO ESTADO DE GOIÁS

96

89. REGISTRO DE PHALAROPUS TRICOLOR E OUTROS
CHARADRIIFORMES EM UBERABA - MG

97

90. LEVANTAMENTO DA AVIFAUNA DE CATALÃO - GO

98

91. AVIFAUNA DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE PIAÇABUÇU,
NO LITORAL DE ALAGOAS, BRASIL
99
92. CONFIRMAÇÃO DA PRESENÇA DA MÃE-DE-LUA-PARDA (NYCTIBIUS
AETHEREUS) PARA O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, RJ
100
93. STATUS DOS RALÍDEOS (GRUIFORMES: RALLIDAE) DO RIO GRANDE
DO NORTE E ARQUIPÉLAGOS TERRITORIAIS DO NORDESTE
101
FRANCISCO SAGOT MARTIN¹, MARCELO DA SILVA², JORGE BAÑUELOS
IRUSTA3 E DAVID MAURICE HASSETT4
101
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94. COMPOSIÇÃO DE RAPINANTES DIURNOS E NOTURNOS DA
ESTAÇÃO BIOLOGICA VEREDA GRANDE, PRESIDENTE OLEGARIO, MG
102
95. RIQUEZA DE AVES DA APA DAS ILHAS FLUVIAIS DO RIO ITAJAÍAÇU, BLUMENAU, SANTA CATARINA
103
96. LEVANTAMENTO DE STRIGIFORMES EM DUAS UNIDADES DE
CONSERVAÇÃO AO SUL DE BLUMENAU, SANTA CATARINA

104

97. AVES COMO PROBLEMA EM AEROPORTOS DE SANTA CATARINA
105
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1. REVISÃO DOS REGISTROS E DISTRIBUIÇÃO DO BEIJAFLOR HELIOTHRYX AURITUS AURICULATUS (NORDMANN,
1835, APODIFORMES: TROCHILIDAE) PARA O ESTADO DE
SÃO PAULO1
Fabio Schunck2, Paulo de Tarso Zuquim Antas3, Carlos Candia-Gallardo4,
Giulyana Althmann Benedicto2
2
Lab. de Ornitologia, Dep. de Zoologia, IB, USP, São Paulo-SP E-mail:
fabio_schunck@yahoo.com.br, 3Fundação Pró-Natureza-FUNATURA, BrasíliaDF, 4LePAC, Dep. de Ecologia, IB, USP, São Paulo-SP.
O beija-flor Heliothryx auritus possui uma ampla distribuição no Brasil.
Entretanto, sua distribuição geográfica necessita de uma revisão, já que a
forma Heliothryx auritus auriculatus está vinculada aos afluentes de margem
direita do rio Solimões, Brasil Central e a faixa costeira da Bahia até o Paraná,
enquanto o baixo Amazonas e o norte do Maranhão seria ocupado pela
subespécie H.a. phainolaema. Sua distribuição no Estado de São Paulo
tampouco é conhecida em detalhes. Os poucos registros históricos
documentados (peles) demonstram que este beija-flor ocorria tanto no interior
(Porto do rio Paraná) quanto no litoral (Santos). Observações de campo nos
últimos 35 anos evidenciam as regiões de Intervales, Caverna do Diabo e
Ilhabela como locais de ocorrência desse beija-flor. No dia 14 de novembro de
2005, durante trabalho de monitoramento de aves efetuado pela Fundação PróNatureza nas áreas da cia. Suzano Bahia Sul de Papel e Celulose S.A., esse
beija-flor foi capturado em rede ornitológica ao nível do chão. A rede estava
colocada na parte interna da borda de fragmento de Mata Atlântica
submontana, com boa estrutura de copas e em estágio avançado de
regeneração (conforme a resolução no. 1 de 31/01/94 do CONAMA). Situado
no município de São José dos Campos (23o 00’S 46º 00’ W), o fragmento
possui uma área de cerca de 400ha e está entre 650 e 800m de altura, nas
encostas da Serra da Mantiqueira. O indivíduo capturado, determinado como
sendo um macho adulto, foi fotografado. A distribuição da espécie no estado
apresenta uma maior concentração de encontros na porção leste das serras do
Mar e Paranapiacaba, incluindo as áreas de baixada do litoral. Entretanto, o
baixo número de registros impede avaliar se a espécie é residente ou se a
ocorrência nas diferentes regiões de São Paulo está vinculada a movimentos
migratórios ou de outra ordem, como sugerido na literatura para a porção sul
de sua distribuição. Embora a espécie atualmente seja indicada como rara no
estado, a dificuldade em detectá-la em campo, em especial pela preferência
pelos estratos superiores da mata, pode ser a razão do reduzido número de
localidades com sua presença. Seu status de conservação no estado deve ser
avaliado considerando a influência desse fator no número de registros
existentes.
Palavras-chave: Heliothryx auritus, Trochilidae, Estado de São Paulo.
1. Órgão financiador: Suzano Bahia Sul Papel e Celulose S/A.
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2. OCORRÊNCIA DE HIMANTOPUS MELANURUS VIEILLOT,
1817 (CHARADRIIFORMES, RECURVIROSTRIDAE) NA REGIÃO
DO PLANALTO DAS ARAUCÁRIAS EM CAMBARÁ DO SUL, RS.
Maria Virginia Petry, Roberta da Cruz Piuco, Jaqueline Brummelhaus
Laboratório de Ornitologia e Animais Marinhos, Universidade do Vale do Rio
dos Sinos – UNISINOS Av. Unisinos, 950, CEP.: 93022 000, São Leopoldo,
Rio
Grande
do
Sul,
Brasil.
E-mail:
vpetry@unisinos.br;
robertap@cirrus.unisinos.br; jaquebrummelhaus@pop.com.br
A família Recurvirostridae é representada por oito espécies de aves no mundo.
No Brasil são registradas duas espécies: Himantopus mexicanus e Himantopus
melanurus. No Rio Grande do Sul, ocorre o H. melanurus, que vive em campos
alagados, margens de banhados, lagos, açudes e litoral, com exceção no
extremo Norte e no Planalto. O presente trabalho tem como objetivo comunicar
a expansão da distribuição de H. melanurus na região do Planalto das
Araucárias, no Rio Grande do Sul. O estudo foi realizado no município de
Cambará do Sul, no Parque Nacional dos Aparados da Serra – PNAS
(29º10’00”S e 50º05’00”W) e áreas de entorno. Foram realizados
levantamentos mensais, de novembro de 2004 a março de 2006, utilizando o
método por ponto de observação durante 5 minutos, com o auxílio de binóculo
10X50 mm. Quanto ao tamanho, foram caracterizadas oito áreas em pequenas
(0-100m2), 12 em médias (101-2000m2) e 12 em grandes (acima de 2001m2).
Em relação ao espelho d’água, 11 áreas foram caracterizadas em até 30% de
espelho d’água, 11 em 31 a 70% e 10 em 71 a 100%. De um total de 17
incursões a campo, foram realizados registros de H. melanurus em 15
incursões, em oito áreas úmidas, todas classificadas entre média e grande com
tamanhos variando entre 101-2000m² e espelho d’água 70%-100% e com
distância de no mínimo 1km entre elas. Os indivíduos eram encontrados em
números variando de um a 11, dependendo da área úmida e do mês. A maior
abundância ocorreu nos meses de janeiro e março de 2005, indicando que a
estação do verão tem uma maior abundância. Geralmente os indivíduos
encontravam-se pousados alimentando-se na borda das áreas. As áreas
úmidas são de grande importância para a avifauna aquática que é dependente
dos recursos oferecidos nestes ambientes. No Planalto das Araucárias o
ambiente de áreas de campos com áreas úmidas esparsas está em contínuo
declínio, pois estão sendo substituídos rapidamente por monoculturas e
principalmente por plantações e invasões de Pinus sp., sendo ainda, as áreas
úmidas, frequentemente drenadas. Dados básicos sobre a biologia ou o uso
que a ave faz de seus hábitats são importantes para a conservação da espécie.
O número de indivíduos encontrados ao longo de todo o ano mostra que esta
espécie é residente na região.
Palavras chaves: Himantopus melanurus, áreas úmidas, Cambará do Sul
Órgãos financiadores: UNISINOS, CNPq
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3. AVIFAUNA DE FRAGMENTO DE MATA CILIAR NA REGIÃO
DE CÁCERES-MT.
Evangelista,Mahal Massavi1; Pinho, João Batista de2 e Bernardon,Bianca3
. 1-3Pós-graduandos em Ecologia e Conservação da Biodiversidade –
Universidade Federal de Cuiabá-UFMT, E-mail: mahalmassavi@gmail.com.br
2
Instituto de Biociências, UFMT, Cuiabá-MT, E-mail: pinho@cpd.ufmt.br
As matas ciliares abrigam uma avifauna diversificada, que geralmente ocupam
essas áreas durante períodos de escassez de alimento, ou como refúgio ou
sítios reprodutivos.Este estudo investigou a avifauna de um fragmento de mata
ciliar na margem esquerda do rio Paraguai no município de Cáceres-MT,
denominado Baía dos Malheiros, abrangendo os seguintes objetivos: identificar
as espécies de aves que ocorrem no fragmento e a freqüência de ocorrência.
Foram realizadas 37 visitas a área de estudo, entre os meses de Fevereiro e
Setembro de 2003. As visitas foram realizadas semanalmente, sendo que cada
uma destas tinha a duração média de 8hs, totalizando 296 horas a campo.
Foram utilizadas as seguintes metodologias: observação direta em caminhadas
aleatórias por todo o fragmento, utilizando binóculos 7x35mm e 10x50mm e
com auxílio de guias de identificação; e através de censo por pontos,
estabelecendo um transecto de 1500m, com 10 pontos eqüidistantes 150m,
sendo que a cada visita sorteava-se dois pontos, onde eram registradas todas
as espécies de aves vistas e ouvidas durante 10 minutos. Foram realizados
1228 registros na mata ciliar, dos quais obteve-se um total de 137 espécies,
distribuídas em 41 famílias e 6 sub-famílias. A freqüência de ocorrência dessas
espécies apresentou variações acentuadas, com exceção das espécies
transitórias, indicando diferente graus de dependência e ocupação da área. As
espécies que apresentaram os maiores valores de freqüência de ocorrência
apresentam, ampla distribuição geográfica e geralmente destacam-se como
elementos oportunistas e podem estabelecer se em áreas relativamente pouco
florestadas, ou seja, não dependem diretamente de uma estrutura florestal
definida. Dentre essas espécies podemos destacar: Leptotila verreauxi,
Crotophaga ani, Furnarius rufus, Ramphocelus carbo, Cathartes aura,
Columbina talpacoti, Tyrannus melancolicus e pitangus sulphuratus. A
freqüência de ocorrência dessas espécies apresentou variações acentuadas,
indicando diferente graus de dependência e ocupação da área.
Palavras Chaves: Fragmento, Avifauna, Cáceres-MT.
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4. COMPOSIÇÃO DA AVIFAUNA EM TRÊS FISIONOMIAS DE
VEGETAÇÃO LITORÂNEA NO MUNICÍPIO DA SERRA, ES
José Eduardo Simon1, Vinícius Campos Pereira1, Juliana Oliveira
Albuquerque2, Mariana Beatriz Paz Otegui2
1
FAESA-Campus II. Laboratório de Zoologia dos Vertebrados. Vitória, ES.
Brasil. 29030-001. E-mail: pereira_vc@yahoo.com.br
2
UFES-Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, ES.
Poucos estudos enfocaram a avifauna de ecossistemas litorâneos no Estado
do Espírito Santo. Ao lado dos impactos promovidos pela expansão
agropecuária e especulação imobiliária, o precário conhecimento biológico à
disposição é outra grande restrição para a conservação destes ambientes. Este
trabalho estudou a composição da avifauna da Faz. Jacuhy (10-100 m)
(20°11’S e 40°20’W), município da Serra, porção centro-litorânea do Espírito
Santo, segundo sua distribuição em três principais tipos de vegetação:
fragmento de mata de tabuleiro (MA) (700 ha), trecho de restinga (RE) (20 ha)
e alagados (AL). O inventário das espécies (registros visuais/auditivos/redes de
neblina) envolveu um período de 15 meses (mar-mai/2004, mar-mai/2005,
ago/2005-abr/2006), com excursões mensais de três dias cada (1
dia/ambiente), totalizando cerca de 460 h de trabalhos de campo. Como
resultado, obteve-se um total de 142 espécies (32 famílias) para a área de
estudo. O ambiente com a maior riqueza foi MA, com 41 espécies, 11 das
quais exclusivas dele (e.g. Geranospiza caerulescens e Phaethornis idaliae). A
maior porcentagem de espécies restritas a um ambiente foi detectada em AL
(34%), onde 38 espécies foram registradas (e.g. Nomonyx dominica e
Tigrisoma lineatum). A composição da avifauna de RE esteve representada por
30 espécies, das quais apenas uma (Crotophaga major) não esteve presente
nos dois outros ambientes amostrados. Com base nos estudos realizados em
outras localidades do ES (Linhares, etc), pode-se assumir que a avifauna da
área pesquisada encontra-se destituída de muitos elementos típicos de
ambientes litorâneos (e.g. Crypturellus spp., Ciconia maguari e Mimus gilvus),
atestando seu frágil estado de conservação ambiental. Com efeito, a
negligência verificada para estes ecossistemas pode levar populações inteiras
à extinção local, implicando em séria ameaça para a diversidade biológica da
Mata Atlântica.
Palavras-chave: conservação, Mata Atlântica, Espírito Santo.
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5. DISTRIBUIÇÃO DO TRINTA-REIS-REAL (THALASSEUS
MAXIMUS) DURANTE O ANO DE 2005 NO ESTUÁRIO DE
CANANÉIA-IGUAPE-ILHA COMPRIDA.
Edison Barbieri1; Fernanda Voietta2
1
Instituto de Pesca da Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de
São Paulo, cep 11990-000 Cananéia São Paulo (13) 3851-1555.
2
Instituto Baleia Franca (IBF), Rua Manuel Álvares de Araújo 186, Garopaba,
SC Brasil cep 88495-000. Email: i.baleiafranca@terra.com.br
O trinta-réis-real (Thalsseus maximus) é o maior dos trinta-réis, freqüenta todo
o litoral brasileiro e apresenta populações residentes e migratórias. O presente
trabalho foi realizado no período de janeiro a dezembro de 2005 no estuário de
Cananéia-Iguape e Ilha Comprida, em cinco diferentes localidades: Boqueirão
Norte, Boqueirão Sul, Lagoa da Ilha e nos Baixios do Arrozal e Boguaçu. Com
o objetivo de verificar a variação sazonal da espécie, foram realizados censos
semanais, totalizando 48 amostras em cada uma das áreas escolhidas. Os
resultados indicaram que Thalasseus maximus foi freqüente no local de estudo,
havendo registros em todos os meses de 2005. Entretanto, mostrou maior
abundância no inverno e menor durante a primavera e o verão. Com exceção
do Boqueirão Norte, onde foram verificadas maiores médias durante o verão,
com destaque para o mês de dezembro que registrou 41,25 indivíduos, nos
demais pontos a população foi mais abundante no inverno com altas médias
registradas no mês de julho para o Boqueirão sul, (201,72), Lagoa (27,75) e
Arrozal, (281,25), e em maio para o Baixio do Boguaçu com média de 13,75
aves. Para todos os pontos amostrados, a população foi menor entre agosto e
novembro, com baixas médias de indivíduos especialmente no mês de outubro
para as amostras do Boqueirão norte (4,5), Lagoa (6), Baixios do Arrozal
(10,75) e Boguaçu (1,75). Paralelo aos censos, foram verificados os tipos de
barcos de pesca que atuavam próximo à praia, para posterior correlação com o
número de indivíduos de Thalasseus maximus. Como resultado, obteve-se
fortes correlações entre essa espécie e os barcos manjubeiros (R=0,92) e
camaroneiros (R=0,88). Dessa forma, o maior número de Thalasseus maximus
registrado no verão para o Boqueirão norte, pode ser explicado por tal
interação. Sabe-se que o trinta-réis-real possui duas populações, uma que
nidifica no hemisfério Norte migrando para o sul, e outra que nidifica em
Chubut, Argentina e no Uruguai. O fato de haver registros da espécie durante
todo o ano, faz-nos crer que houve populações visitantes do hemisfério Norte e
Sul no Estuário de Cananéia-Iguape-Ilha Comprida.
Palavras-Chave: Thalasseus maximus, Abundância, Pesca.
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6. CARACTERIZAÇÃO DA AVIFAUNA DO PARQUE MUNICIPAL
LAGOA DOS BURITIS, JI-PARANÁ, RO.
Valdeir Vieira da Cunha¹, Cleide Rezende de Souza²,
1 Aluno do Curso de Biologia CEULI/ULBRA
crezens@yahoo.com.br CULJI/ULBRA

2

Orientadora

O Parque Municipal Lagoa dos Buritis está localizado no perímetro urbano do
município de Ji-Paraná. Sua vegetação apresenta vários tipos fisionômicos,
como brejo, presença de lagos com vegetação aquática, remanescentes em
estágio médio e inicial de regeneração, além de ambientes antropizados. O
mesmo apresenta uma fauna silvestre significativa, fato este surpreendente se
considerarmos as pressões antropicas que enfrenta. Com o objetivo de
compreender o papel ambiental desta área realizou-se o inventariamento da
avifauna já que as mesmas são bioindicadoras. As observações foram
realizadas entre maio de 2005 a abril de 2006. As identificações foram feitas
através de observações diretas com auxilio de binóculo, e pelo reconhecimento
da vocalização, percorrendo um transecto ao longo de diferentes ambientes do
parque. O trabalho, até o momento, resultou na identificação de 73 espécies
de aves. Entre as espécies registradas destacam-se: Elanoides forficatus,
Rostrhamus sociabilis, Mycteria americana, Platalea ajaja, Ara chloroptera, Ara
manilata, Glaucis hirsuta, Opisthocomus hoazin, Berlepschia rikeri,
Ramphocelus carbo, Traupis episcopus, Saltator coerulescens, Oryziborus
angolensis. Com relação aos seus hábitos alimentares, 5,5 % são piscivoros,
8,2 % piscivora/insetívora, 13,7 % carnívoros, 27,4 % insetívoro, 4,1 %
nectarivoros, 13,7 % frugívoros, 21,9 % onívoros, 5,5 % granívoro. O Parque
Municipal Lagoa dos Buritis possui uma avifauna variada mantendo ainda
estruturadas algumas guildas. Os resultados indicam que apesar de estar
situado em um ambiente que vem fortemente sendo antropizado, ainda guarda
uma rica avifauna constituindo-se numa importante área para referência e
conservação destas.
Palavras chave: parques urbanos, guildas, conservação.
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7. REGISTRO DO GUARÁ-VERMELHO, EUDOCIMUS RUBER
(CICONIIFORMES, THRESKIORNITIDAE), NOS MANGUEZAIS
DO RIO ITANHAÉM, LITORAL CENTRO-SUL DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
Erica Pacífico
1.
ONG.
Sociedade
de
Defesa
do
Litoral
Brasileiro,
ericapacifico@yahoo.com.br; 2. Fundação Lymington – Juquitiba, SP

SP

A presença do guará-vermelho Eudocimus ruber, no Litoral de São Paulo, a
cada ano sugere perspectivas de eventual restabelecimento das populações no
Sudeste do Brasil. Entre o inicio de março e fim da primeira quinzena de abril
de 2006, foram registrados aleatoriamente 20 indivíduos, em plumagem juvenil,
aparentemente buscando dormitório nas margens do degradado Campininha,
um tributário do estuário do Rio Itanhaém (zona de amortecimento do Núcleo
Curucutu - Parque Estadual da Serra do Mar), localizado a 24°10’S e 46°48’W.
Foram realizadas 20 incursões ao Rio Itanhaém, percorrendo alternadamente,
sete tributários e duas ilhas de mangue que formam o estuário para contagem
absoluta. Através de observação direta, na maré-baixa, houve 14 registros em
toda a extensão do Rio Itanhaém, com grupos de 3 até 8 juvenis e 1 sub-adulto
forrageando em 4 bancos de lodo distintos; na maré alta, 3 registros, de 3 a 27
indivíduos, em repouso sobre a vegetação de Rhizophora mangle de médio
porte. Foi localizado também um dormitório, em um fragmento de R. mangle,
próximo à área urbanizada do Campininha, em comum com Casmerodius
albus, Egretta caerulea, Nyctanassa violacea e Ardea cocoi. Considerando a
distância de aproximadamente 150 km entre os dois sítios reprodutivos de E.
ruber, Itanhaém mostra-se local de pouso para refugio e alimentação, no
processo de deslocamento da Ilha Comprida à Cubatão. Com
aproximadamente 4,5 Km2 de vegetação de mangue, o Rio Itanhaém é
formado na planície costeira pelo encontro do Rio Branco e Rio Preto e, devido
a essa forte influência fluvial, este estuário possui valores baixos de salinidade.
Sabe-se que os guarás escolhem áreas menos salinas para nidificar buscando
alimentos de melhor qualidade para seus filhotes. Portanto, apesar de não
terem sido observados indivíduos em coloração nupcial, a presença de adultos
e juvenis na região sugere que o local é potencialmente significativo para tal
atividade. Faz-se necessário, portanto, o desenvolvimento de métodos
específicos para o monitoramento desta área visando pesquisas posteriores
que sirvam como subsídio para a efetiva conservação do Rio Itanhaém, pois
apesar de possuir extensa área preservada, este estuário está submetido a
vários impactos antrópicos, como o recebimento massivo de esgoto orgânico e
aterramento para uso e ocupação do solo. O status de ameaça de E. ruber
deverá permanecer crítico no sudeste do Brasil, devido à vulnerabilidade do
ecossistema manguezal.
Palavras-chave: Eudocimus ruber; Manguezais; Itanhaém.
Apoio Financeiro: Fundação Lymington; Instituto Florestal/SMA-SP, Parque
Estadual da Serra do Mar – Núcleo Curucutu.
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8.
CABOCLINHO-DE-CHAPÉU-CINZENTO
SPOROPHILA
CINNAMOMEA (EMBERIZIDAE) NOS CAMPOS NATIVOS DO
RIO GRANDE DO SUL: ECOLOGIA E IDENTIFICAÇÃO DE
ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA A CONSERVAÇÃO1.
Marilise Mendonça Krügel1, Daniel Tourem Gressler2, Everton Rodolfo Behr3
1
UNIJUI, RS 344 - km 39, CEP 98900-000, Santa Rosa - RS,
2
marilisek@brturbo.com.br;
Pós-Graduação em Ecologia – UnB,
3
dtgressler@hotmail.com; UFSM/CESNORS, everton_behr@hotmail.com.
Sporophila cinnamomea, espécie ameaçada de extinção a nível mundial, habita
áreas de capinzais úmidos onde existe uma grande variedade de espécies
vegetais herbáceas nativas como Eryngium spp. e Paspalum spp. Esses
ambientes encontram-se sob intensa ação antrópica no Rio Grande do Sul e
estão desaparecendo ou sofrendo alterações e redução em decorrência do
pastoreio, das queimadas, do plantio de espécies exóticas e substituição por
lavouras e pastagens artificiais. Este estudo teve por objetivo obter informações
sobre a ecologia de Sporophila cinnamomea bem como localizar novas áreas
de ocorrência no estado. As excursões à campo ocorreram no período de
setembro de 2005 a abril de 2006, abrangendo os municípios de Alegrete,
Candiota, Hulha Negra, Manoel Viana e São Francisco de Assis. Foram
realizadas 16 excursões à campo, com duração de 3 a 4 dias, onde houve a
procura em áreas úmidas e capinzais. Os indivíduos foram localizados através
do uso de binóculos e luneta. O caboclinho-de-chapéu-cinzento foi registrado
em 19 localidades. Dessas, 11 foram na região de Candiota/Hulha Negra de
onde provém a maioria dos registros para o estado. Entre as novas
localidades, merece destaque dois sítios em Manoel Viana onde vários
indivíduos foram observados, revelando a importância desses locais. Em uma
dessas áreas foi possível acompanhar a construção de um ninho no mês
janeiro, sob Erigeron sp. (Asteraceae). A postura foi de dois ovos em 15 e 16
de janeiro. Entretanto, durante a incubação os mesmos foram predados. A
alimentação de jovens foi registrada no mês de fevereiro sendo alimentados
tanto por machos quanto por fêmeas. Adultos foram vistos consumindo as
sementes de Paspalum urvillei, Paspalum intermedium, Setaria parviflora,
Pennisetum americanum (todas da família Poaceae) e Rhynchospora sp.
(Cyperaceae). Os resultados obtidos apontam para a necessidade de
monitoramento das populações dos novos sítios e daqueles já conhecidos bem
como a continuidade na busca de novas áreas de ocorrência da espécie.
Palavras-chave: Sporophila cinnamomea, campos sulinos, conservação.
Apoio: Fundação O Boticário de Proteção à Natureza, UNIJUI.
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9. MONITORAMENTO DA AVIFAUNA EXISTENTE NAS
PROPRIEDADES DA COMPANHIA SUZANO DE PAPEL E
CELULOSE S.A., NO ESTADO DE SÃO PAULO
Paulo de Tarso Zuquim Antas1, Fabio Schunck2, Carlos Candia-Gallardo3,
Giulyana Althmann Benedicto2
1
Fundação
Pró-Natureza-FUNATURA,
Brasília-DF
E-mail:
ptzantas@abordo.com.br, 2Lab. de Ornitologia, Dep. de Zoologia, IB, USP, São
Paulo-SP, 3LePAC, Dep. de Ecologia, IB, USP, São Paulo-SP.
Monitoramentos de avifauna são usados para avaliar possíveis impactos
ambientais resultantes das mais diversas atividades humanas. No presente
trabalho, realizado nas áreas de reservas e plantios de eucalipto abandonados
para incorporação como áreas de preservação permanente, em propriedades
da cia. Suzano de Papel e Celulose S.A. no estado de São Paulo, foram
utilizados os métodos de censo por ponto sem limite de detecção e linhas de
redes ornitológicas. Ambos foram executados simultaneamente em locais de
amostragem fixos, visando obter estimativas de abundância de toda a
comunidade. Ao todo são onze sítios florestais no estado de São Paulo,
distribuídos entre a Serra da Mantiqueira, Serra do Mar, Serra de
Paranapiacaba e Depressão Periférica. Iniciado em novembro de 2005, com 4
etapas de campo em seu primeiro ano até setembro de 2006, cobrindo as
variações estacionais e programado para ser novamente realizado após um
intervalo de 3 anos. Os resultados aqui analisados foram obtidos durante o
início e o final da estação reprodutiva 2005/06. Até o momento foram
realizadas 227 horas de amostragens de campo, com 230 espécies
registradas. Esse total representa 29% da riqueza de aves de São Paulo (788
espécies no total). A comparação com listas regionais feitas por Willis evidencia
que 20% da riqueza de aves do município de Biritiba-Mirim, 26% das aves de
São José dos Campos, 26% das aves de Itatinga e 41% das aves do município
de Pilar do Sul estão representadas nas listas locais. Dentre as espécies
registradas, uma pertence à lista nacional de ameaçadas (Sporophila frontalis)
e 9 à lista estadual. Espécies com poucos registros recentes também
aparecem. A conservação das áreas trabalhadas, efetuada pela empresa,
significa uma importante contribuição para a manutenção dessas aves e do
restante da riqueza já detectada.
Palavras-chave: monitoramento, Estado de São Paulo,
1. Órgão financiador: Suzano Bahia Sul Papel e Celulose S/A
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10. RIQUEZA DE AVES EM REMANESCENTES DE MATA
ATLÂNTICA NA REGIÃO SERRANA DE SANTA TERESA, ES
José Eduardo Simon1 e Luiz dos Anjos2
1
FAESA-Campus II. Laboratório de Zoologia dos Vertebrados. Vitória, ES.
Brasil. 29030-001. E-mail: simon@ebr.com.br
2
Universidade Estadual de Londrina. Paraná. E-mail: llanjos@sercomtel.com.br
Este trabalho investigou a riqueza de aves em remanescentes de Mata
Atlântica na região serrana de Santa Teresa, ES. Os trabalhos de campo
(ago/2002-fev/2004) envolveram sete fragmentos de floresta nativa (2,6-854
ha) reunidos em três diferentes classes de tamanho (pequeno, médio e
grande), além da área-controle (ca. 4.000 ha). A riqueza estimada de espécies
foi determinada pelo método Jackknife 1, sendo que cada um dos fragmentos
foi submetido a 12 (pequenos e médios) ou 18 (grandes e área-controle)
amostragens (uma amostragem= 8h/dia/mês) (esforço amostral total: 960 h).
Como resultado, verificou-se valores de riqueza estatisticamente diferenciados
entre alguns grupos de fragmentos. Todos os fragmentos estudados diferiram
da área-controle (226 spp./ IC95%= ± 15,5), com exceção de EBSL/854,6 ha
(219/±11,6). Os menores fragmentos de propriedades rurais (FP1/8,4 ha:
147/±14,3 e FP3/2,6 ha: 118/± 8,3) diferiram entre si e de todos os demais. O
PMBML/8,5 ha (167/±11,9), representando o único fragmento situado na área
urbana do município, não diferenciou dos fragmentos FP4/34,8 ha e FM2/150,5
ha (165/±12,4; 175/±16,4, respectivamente); porém, foi o que abrigou o menor
número de espécies florestais. O motivo pelo qual os pequenos fragmentos
possuem avifaunas bastante depauperadas (ca. 50% das espécies florestais da
área-controle) parece estar relacionado à perda de sua heterogeneidade
ambiental, uma vez que as áreas maiores do que 500 ha mostraram-se
eficientes em proteger toda ou quase toda a diversidade biológica da região.
Ademais, o sistema de fragmentação regional (40% de cobertura florestal
remanescente) não implicou em sérias ameaças para sua comunidade
faunística. Pois, o fenômeno de extinções locais restringiu-se apenas à Pipile
jacutinga, historicamente caçada em toda sua área de distribuição geográfica.
Palavras-chave: fragmentação, Mata Atlânica, Espírito Santo.
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11. LEVANTAMENTO PRELIMINAR DA AVIFAUNA DA ÁREA DE
INFLUÊNCIA DA USINA DRACENA DE ALCOOL E AÇUCAR,
DRACENA, SP
Gustavo Bernardino Malacco1, Frederico Innecco Garcia2
1
Delta Consultoria Ambiental, E-mail: malacco@hotmail.com;
fredinnecco@hotmail.com

2

E-mail:

Nas últimas décadas, o desenvolvimento do trabalho com aves em seus
ambientes naturais tornou-as o grupo de preferência entre os vertebrados para
avaliação e monitoramento de qualidade ambiental. O estado de São Paulo
relata o maior número de espécies ameaçadas localmente no Brasil. O
presente estudo apresenta os resultados preliminares do levantamento da
avifauna na área de influência da Usina Dracena de Álcool e Açúcar realizado
nos meses de julho e outubro de 2005 e fevereiro de 2006. A Usina localiza-se
no município de Dracena estado de São Paulo na região do pontal do
Paranapanema próxima ao Rio do Peixe e ao recém-criado Parque Estadual do
Rio do Peixe. Foram amostradas diversas formações, como matas ciliares,
matas estacionais, várzeas, lagoas e ambientes antrópicos, totalizando 160
horas de observação por meio da observação direta através de binóculos.
Foram registradas 221 espécies de aves, sendo 22 espécies ameaçadas de
extinção para o estado de São Paulo, destacando os registros de Paroaria
capitata (cavalaria), espécie tida como provavelmente extinta no estado de São
Paulo; Jabiru mycteria (tuiuiú), Crax fasciolata (mutum), Ara ararauna (arara
canindé), Schistochlamys melanopis (sanhaço-de-coleira) e Anhima cornuta
(anhuma), espécies criticamente em perigo de extinção no estado. Quatro
espécies endêmicas do Bioma Cerrado foram registradas: Herpsilochmus
longirostiris (chorozinho-de-bico-comprido), Hylocryptus rectirostris (furabareira), Antilophia galeata (soldadinho) e Cyanocorax cristatellus (gralha-docampo). Também se destacam o grande número de espécies dependentes de
ambientes aquáticos (n = 43) pertencentes principalmente às ordens
Anseriformes, Ciconiiformes e Charadriiformes. Devido ao expressivo número
de espécies ameaçadas de extinção e dependentes de ambientes aquáticos, a
região se destaca como um importante local para a conservação da avifauna
no estado de São Paulo.
Palavras chaves: Rio do Peixe, Dracena, avifauna, levantamento.
Órgão financiador: Usina Dracena de Álcool e Açúcar.
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12. NOVOS REGISTROS DE ESPÉCIES DE AVES AMEAÇADAS
DE EXTINÇÃO OU POUCO CONHECIDAS NA REGIÃO DOS
CAMPOS SULINOS DO RIO GRANDE DO SUL1.
Marilise Mendonça Krügel1, Daniel Tourem Gressler2, Everton Rodolfo Behr3.
1
UNIJUI, RS 344 - km 39, CEP 98900-000, Santa Rosa - RS,
2
marilisek@brturbo.com.br;
Pós-Graduação em Ecologia – UnB,
dtgressler@hotmail.com; 3UFSM/CESNORS, everton_behr@hotmail.com.
O Rio Grande do Sul possui 118 espécies de aves ameaçadas de extinção.
Cerca de 80% são afetadas pela destruição dos hábitats, sejam florestas,
banhados ou campos. Foram obtidos novos registros de espécies ameaçadas
ou pouco conhecidas nos campos sulinos do Rio Grande do Sul, ecossistema
atualmente muito ameaçado pela bovinocultura, queimadas, plantio de
espécies exóticas e substituição por lavouras. As excursões a campo
ocorreram no período de setembro de 2005 a abril de 2006, abrangendo os
municípios de Aceguá, Alegrete, Bagé, Candiota, Hulha Negra, Manoel Viana e
São Francisco de Assis. Foram realizadas 16 excursões, com duração de 3 a 4
dias, onde houve a procura em áreas úmidas, gravatazais e capinzais. Os
indivíduos foram localizados com o uso de binóculos e luneta e, quando
possível, foram filmados. Registrou-se 11 espécies que figuram no Livro
Vermelho da Fauna Ameaçada de Extinção no RS, totalizando 38 novos
registros, a saber (status e número de registros): Cairina moschata (Em Perigo1), Geranoaetus melanoleucus (VU-2), Circus cinereus (VU-2), Limnoctites
rectirostris (VU-10), Synallaxis albescens (VU-1), Culicivora caudacuta
(Criticamente em Perigo-4), Heteroxolmis dominicana (VU-2), Cistothorus
platensis (Em Perigo-1), Sporophila collaris (VU-8), Sporophila palustris (Em
Perigo-5) e Xanthopsar flavus (VU-2). Dessas, cinco estão presentes na lista
de fauna ameaçada do Brasil. Também foram observadas espécies incluídas
na categoria “Dados Insuficientes”: Porzana albicollis (3), Sporophila bouvreuil
(21), Gubernetes yetapa (21) e Polystictus pectoralis (2). P. pectoralis foi
registrado em duas áreas de densos capinzais, distantes cerca de 20 km, no
município de Manoel Viana, em fevereiro e março de 2006. Trata-se de uma
redescoberta pois o papa-moscas-canela contava com apenas dois registros
no estado, anteriores a 1930. Estudos desta natureza contribuem para um
melhor conhecimento da distribuição e status de conservação das espécies.
Palavras-chave: espécies ameaçadas, campos sulinos, novos registros.
Apoio: Fundação O Boticário de Proteção à Natureza, UNIJUI.
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13. LEVANTAMENTO DA AVIFAUNA DA FAZENDA FIGUEIRA,
LONDRINA, PR
Vânia Rossetto Marcelino1 e Alvaro Fernando de Almeida2.
1
PG em Recursos Florestais, ESALQ/USP, e-mail: vaniarossetto@gmail.com.
2
Depto. de Ciências Florestais, ESALQ/USP.
A Fazenda Figueira (23032’S e 50058’W) localiza-se entre os rios Taquara e
Tibagi, com área de 3.670,29 ha, sendo 1.000 ha ocupados por Floresta
Estacional Semidecídua na forma da RPPN Mata do Barão. A mata está
fragmentada e parcialmente degradada, existindo fragmentos de 0,33 ha a
264,84 ha. O restante da área está ocupada em sua maioria por pastagem,
existindo pontos com brejos e matas ribeirinhas. O objetivo é fazer o primeiro
levantamento das aves da propriedade, elaborando uma lista de espécies que
destaque as raras, endêmicas e ameaçadas, e a relevância ecológica desta
área para a manutenção da avifauna. O levantamento foi realizado por
observação e redes-neblina, entre set/2003 e out/2005. As observações foram
feitas por caminhamento em toda a área e por 40 pontos-fixos em 6
fragmentos. As visitas ao local ocorreram a cada quatro meses, durando cerca
de 15 dias e somando 4.000 horas/rede. Foram registradas 199 espécies e 50
famílias. As famílias mais representativas em riqueza foram Tyrannidae (28
espécies, 14,07%), Thraupidae (12 espécies, 6,03%), Trochilidae (10 espécies,
5,03%), Furnariidae (9 espécies, 4,52%), Psittacidae (8 espécies, 4,02%) e
Picidae (8 espécies, 4,02%). Destacam-se: a) duas espécies endêmicas do
Brasil (Chiroxiphia caudata e Phaethornis squalidus); b) uma classificada na
categoria Vulnerável (Harpyhaliaetus coronatus) segundo a Lista das Espécies
da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção e o Livro Vermelho da Fauna
Ameaçada no Estado do Paraná; c) duas classificadas na categoria Quase
Ameaçada (Passerina glaucocaerulea e Cariama cristata), uma classificada na
categoria de ameaça Em Perigo (Nyctiphrynus ocellatus) e uma classificada na
categoria Dados Insuficientes (Aramides ypecaha) no Paraná. Outro registro
relevante foi Circus buffoni, observado sobrevoando a área durante o inverno
de 2004. A área é de grande importância para a manutenção da avifauna local,
mesmo com a falta de várias espécies já registradas na literatura para o
município.
Palavras chave: Mata Mesófila Semidecídua, Londrina, levantamento da
avifauna.
Órgãos financiadores: CAPES e FEALQ.
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14.
LEVANTAMENTO
DA
AVIFAUNA
NO
PARQUE
ZOOBOTÂNICO DO MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI,
BELÉM - PARÁ.
Dra. Maria Luiza Videira Marceliano, Suziane Barros Alves, Filomena F.Videira
Secco Andreza de Lourdes Souza Gomes.
Museu Paraense Emílio Goeldi, Coordenacao de Zoologia/Ornitologia, MPGE
mlvideira@museu-goeldi.br; Filomena@museu-goeldi.br .
O Parque Zoobotânico do Museu Paraense Emílio Goeldi criado em 1895, abrange
uma área de 5,5ha com 40% representada por uma grande diversidade de plantas
amazônicas. O PZMPEG é uma importante concentração florestal no centro da
cidade de Belém. O presente trabalho objetivou identificar e avaliar a distribuição da
avifauna do referido parque. A área foi dividida em 4 quadrantes para facilitar o
inventário da avifauna. A metodologia adotada foi a observação diretas, indireta
(com o auxílio de binóculos) e gravações de sons emitidos pelas aves residentes,
visitantes e sazonais. Os resultados demonstraram um total de 41 espécies
pertencentes a 14 famílias, as mais numerosas foram: Tyrannidae e Thraupidae (
17,07%), Psittacidae (14,63%), Trochilidae (12,19%), Ardeidae (9,75%), e Turdidae,
Threskiornithidae e Anatidae, (4,88%). Tais famílias representam 58% das espécies
registradas na área de estudo. As aves não passeriformes representaram 22
espécies, enquanto os passeriformes, por 19 espécies. Turdus leucomelas
(Turdidae); Ramphocelus carbo (Traupidae); Coereba flaveola (Coerebidae);
Todirostrum maculatum (Tyranidae); Euphonia violacea (Traupidae), foram as
espécies mais freqüentem que se encontravam nidificando. Dentre as espécies de
árvores que as aves utilizam para nidificação podem-se destacar a samaumeira
(Ceiba petandra), a bacaba (Oenocarpus districhus), a pupunheira (Bactrus sp.); a
tucumã (Astrocaryum tucuma); o sagu (Cycus circinalis) e o manacá (Brunfelsia
guianensis). Pode-se observar que o Parque Zoobotânico do MPEG, continua sendo
um refúgio para um número de espécies de aves que utilizam recursos alimentares
e nidificam nesta área.
Palavras-Chave: Avifauna, Parque Zoobotânico do MPEG.
Órgãos financiadores: Bolsa CNPq-PIBIC.
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15. AVES MIGRATÓRIAS NO PANTANAL DE RIO NEGRO,
MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA, MS
Reginaldo José Donatelli1
1
Depto. de Ciências Biológicas, Faculdade de Ciências, UNESP, campus de
Bauru, SP, E-mail: rjdonat@uol.com.br
Há poucos trabalhos de aves migratórias no Pantanal, não obstante ser o
Pantanal a maior planície inundável do planeta e abrigar um sem-número de
espécies paludícolas visitantes nos períodos de seca e cheia ao qual esse
importante ecossistema está condicionado. Entre janeiro de 2000 e dezembro
de 2005, estudou-se a dinâmica das aves migratórias no Pantanal do Rio
Negro, localizado entre os pantanais de Nhecolândia e Abobral, região central
do Pantanal do Estado do Mato Grosso do Sul. Objetivou-se documentar a
época do ano e a estação relativa as quais as aves migratórias chegam e
deixam a fazenda Rio Negro (FRN), área protegida e destinada à pesquisa da
vida selvagem no Pantanal (Conservation Research Initiative). Utilizou-se o
método de Contagem Absoluta de espécies e indivíduos presentes em seis
hábitats distintos nos 7700ha da fazenda Rio Negro: mata de galeria, cerradão,
cerrado, rio Negro, campos de gramíneas e salinas. Cada ambiente foi
percorrido a pé (ou de barco, no caso do rio Negro) durante quatro horas
(divididas em duas horas em dias distintos) em cada uma das 17 expedições
realizadas na FRN, totalizando 408 horas de observação. Registrou-se um total
de 30 espécies migratórias, sendo 9 de verão (cheia), tais como: Ara ararauna,
Crotophaga major, Hirundo rustica, Petrochelidon pyrronota, Riparia riparia, e
21 de inverno (seca), tais como: Tachybaptus dominicus, Coscoroba
coscoroba, Tringa melanoleuca, Tringa flavipes, Tringa solitaria, Calidris
melanotus, Dendrocygna viduata, Dendrocygna autumnalis, Rhynchops niger,
Phimosus infuscatus, Plegadis chihi, Pyrocephalus rubinus, Myiodynastes
maculatus. As espécies de verão chegam a Rio Negro no início da época das
chuvas (meados de novembro), enquanto as de inverno começam a chegar em
abril. As espécies de Sporophila mostram comportamento irregular,
distribuindo-se ora no inverno ora no verão, mas não concomitantamente em
ambos. Todas essas espécies foram registradas nos cinco anos de
amostragem, sendo o número de indíviduos muito variável anualmente e
estatisticamente dependente da pluviosidade.
Palavras chave: fazenda Rio Negro, aves migratórias, Pantanal.
Órgão Finaciador: Earthwatch Institute (EWI)
Apoio: Conservation International e Unesp
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16. A COMUNIDADE DE AVES DO PANTANAL DE RIO NEGRO,
MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA, MS
Reginaldo José Donatelli1
1
Depto. de Ciências Biológicas, Faculdade de Ciências, UNESP, campus de
Bauru, SP, E-mail: rjdonat@uol.com.br
Considerando-se o tamanho da maior planície inundável do planeta, há poucos
trabalhos de aves que contemplem a riqueza de espécies em localidades
consideradas pristinas. Entre janeiro de 2000 e dezembro de 2005, um total de
381 espécies de aves foram registradas no Pantanal do Rio Negro, localizado
entre os pantanais de Nhecolândia e Abobral, região central do Pantanal do
Estado do Mato Grosso do Sul. Objetivou-se documentar a riqueza das
espécies de aves em um ambiente pristino como ocorre na fazenda Rio Negro,
área destinada à pesquisa da vida selvagem no Pantanal (Conservation
Research Initiative). Utilizou-se o método de Pontos de Escuta em seis hábitats
distintos: mata de galeria, cerradão, cerrado, rio Negro, campos de gramíneas
e salinas. Foram realizados 20 pontos de escuta/hábitat com duração de dez
minutos cada (em dias distintos, 10 pontos cada vez) em 17 expedições,
totalizando 2380 amostras. Shannon-Wiener foi utilizado para o cálculo do
índice de diversidade baseando-se no programa Estimates e Biodiversity Pro.
Registraram-se 335 espécies residentes, 30 migratórias de verão (cheia) ou de
inverno (seca) e 16 apresentaram incidência ocasional. As dez espécies mais
abundantes foram: Himantopus himantopus (n= 4338 indivíduos), Ardea alba
(n=2610), Dendrocygna viduata (n=1707), Ortalis canicollis (n=1660), Aratinga
acuticaudata (n=1374), Egretta thula (n=1089), Brotogeris chiriri (n=1052),
Amazona aestiva (n=1018), Phaetusa simples (n=928) e Phalacrocorax
brasilianus (n=846). Os hábitats de maior riqueza e abundância, em ordem
decrescente, são os seguintes: rio Negro (H´=3.48), cerrado (H´=3,45), mata de
galeria (H`=3,34), cerradão (H`= 3,28), salinas (H`=2,51) e campos de
gramíneas (H`=2,49).Houve grande variação na diversidade de aves nas
salinas e nos campos de gramíneas, sendo que nesses dois hábitats a
diversidade foi relativamente menor, ao contrário do cerrado e do próprio rio
Negro que apresentaram maior diversidade de aves..
Palavras chave: fazenda Rio Negro, diversidade, Pantanal.
Órgão Finaciador: Earthwatch Institute (EWI)
Apoio: Conservation International e Unesp
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17. RESULTADOS PRELIMINARES DA COMPOSIÇÃO DA
AVIFAUNA E CONSERVAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO DE
BAURU, SP.
Vagner Aparecido Cavarzere Junior1; Andreli Cristina Dalbeto1; Gabriel
Parmezani Moraes1 e Reginaldo José Donatelli1
.1Depto. de Ciências Biológicas, UNESP, Bauru – SP. E-mail:
biocava@yahoo.com.br
Muitos autores enfatizaram a importância dos estudos de comunidades de aves
como indicadores da qualidade de um ecossistema uma vez que tal
comunidade reflete a biodiversidade de seu hábitat. O presente estudo
objetivou avaliar qualitativa e quantitativamente as aves do Jardim Botânico
Municipal de Bauru, e indicar o grau de conservação de tal ambiente a partir da
análise da composição de sua avifauna. A área de estudo localiza-se na região
centro-oeste do Estado de São Paulo (22º20’ S e 49º00’ W) e possui cerca de
400 hectares. É constituída naturalmente por três fitocenoses: cerradão, mata
estacional semidecídua e mata de brejo. O estudo quantitativo foi realizado por
meio de transectos lineares entre os meses de setembro de 2005 a março de
2006. As trilhas já existentes no local foram utilizadas. Uma delas corta a mata
mesófila, com oito hectares, e duas outras, o cerradão, a fitocenose
predominante. As trilhas lineares eram percorridas mensalmente durante duas
horas, 10 minutos antes do nascer do sol, e no período vespertino, após as 15
horas. As categorias alimentares basearam-se na composição da maior parte
da dieta das aves, e a estratificação vertical, no estrato preferencial de
forrageio. As espécies indicadoras foram consideradas aquelas cuja presença
indica um ambiente de excelente preservação do tipo particular de hábitat, e
que, ao mesmo tempo, são de fácil amostragem. Foram registradas 149
espécies distribuídas em 19 ordens e 45 famílias. Dentre as categorias
alimentares, os mais representativos foram as insetívoros (44,30%), seguidos
por frugívoros (18,12%), onívoros (16,78%), carnívoros (11,41%), nectarívoros
(8,05%) e detritívoros (1,34%). Três foram as espécies indicadoras:
Herpsilochmus atricapillus, Antilophia galeata e Basileuterus flaveolus.
Frugívoros de sub-bosque/copa e de grande porte foram considerados raros. A
abundância de aves generalistas é maior no interior e borda da mata, e as
espécies residentes de tal ambiente são aquelas encontradas até mesmo em
fragmentos muito pequenos. Cerca de 18 espécies residentes de mata
registradas no Jardim Botânico há dez anos provavelmente encontram-se
localmente extintas. O soldadinho (Antilophia galeata), registrado na área de
estudo, encontra-se em perigo de extinção no Estado de São Paulo.
Palavras chave: Comunidade de aves, extinção, conservação.

25

18. ESTUDO PRELIMINAR DA AVIFAUNA NA FAZENDA DO
TINGUÁ, MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO, MG.
Alyne Perillo Guimarães Moreira1 e Letícia Souza Lima Guimarães1
1
Museu de Ciências Naturais PUC Minas – Laboratório de Ornitologia, Email: alyneperillo@hotmail.com/leticiag@pucminas.br
A Fazenda do Tinguá, localizada no município de Santa Bárbara do Tugúrio
(MG) (43o33’50”/21o16’04”), abriga ainda pequenos remanescentes florestais
típicos da Mata Atlântica, inseridos em uma matriz de ambientes antrópicos.
O presente estudo teve como objetivo o levantamento qualitativo das aves na
área fazenda, contribuindo para o conhecimento da avifauna na região. O
levantamento foi realizado entre outubro de 2005 e março de 2006, com
amostragens mensais de dois dias, totalizando cerca de 90 horas de esforço
de observação até o momento. Foram utilizados 10 pontos de observação,
distribuídos nos diferentes tipos de ambientes da área de estudo (ambientes
abertos: pastagens, culturas e área próxima à sede; ambientes florestais:
borda e interior de fragmentos) e amostrados durante 10 minutos, nas
primeiras horas da manhã e ao entardecer. Foram obtidos registros visuais e
auditivos de 53 espécies, distribuídas em 15 ordens e 29 famílias, sendo
Tyrannidae a melhor representada em número de espécies (15%). Dentre as
espécies registradas, quatro são endêmicas de Mata Atlântica, sendo
Penelope obscura, Pulsatrix koeniswaldiana, Todirostrum poliocephalum e
Ramphocelus bresilius; duas são consideradas ameaçadas de extinção no
Estado de Minas Gerais, Penelope obscura e Sicalis flaveola; e uma é
exótica, Passer domesticus. O maior número de espécies foi registrado nos
ambientes abertos (48%), como Cariama cristata, sendo também registradas
espécies típicas de ambientes florestais, como Lochmias nematura. Os
insetívoros e os onívoros foram mais abundantes em todos os ambientes,
representando respectivamente 41% e 20% do total de espécies.
Palavras chave: avifauna, levantamento, mata atlântica.

26

19.
REGISTRO
DOCUMENTADO
DO
CARACOLEIRO,
CHONDROHIERAX
UNCINATUS
(TEMMINCK,
1822)
(FALCONIFORMES: ACCIPITRIDAE) PARA SALVADOR, BAHIA.
Oberdan Coutinho Nunes1,2, Vanessa Cristina Vieira de Azevedo1,3 e Thiago
Filadelfo Miranda1,4
1
CETAS - IBAMA/BA 2Mestrado em Medicina Veterinária Tropical, Universidade
Federal da Bahia, onunes@ufba.br 3Universidade Católica do Salvador,
crisvanessa@hotmail.com 4Museu de Zoologia da Universidade Federal da
Bahia, thiago_bioufba@yahoo.com.br.
Chondrohierax uncinatus apresenta ampla distribuição geográfica no continente
americano, ocorrendo do sul dos EUA à Argentina. Entretanto, existem poucos
registros de ocorrência desta espécie. Alimenta-se de caracóis e insetos,
apresentando bico curvo e forte, o que o torna inconfundível apesar de poder
apresentar plumagem bastante variável. A espécie faz parte do Check list de
Aves da Bahia, mas não há dados acerca de suas áreas de ocorrência. Em
setembro de 2004, o IBAMA-BA realizou o resgate de um indivíduo ferido no
bairro do Canela, área nobre da cidade, atrás de um mercado de grande porte
(S12º59`36.4``W038º31`25.7``). Este animal foi encaminhado ao CETAS Chico
Mendes apresentando fratura na articulação carpo-ulnar direita, o que o
impedia de voar, e desnutrição grave. Em março de 2006, outro indivíduo com
desnutrição grave foi resgatado no mar, por uma estudante de biologia que
realizava
mergulho
em
frente
ao
Porto
da
Barra
(S13º00`08.9``W038º31`57.8``), bairro próximo ao primeiro registro, e
encaminhado ao CETAS. Não há informações suficientes para inferir sobre as
causas da desnutrição nesses indivíduos, uma vez que tal enfermidade pode
ter sido conseqüência de outros fatores, como a fratura na asa de um deles.
Ambos foram registrados e fotografados no CETAS e depositados no Museu de
Zoologia da UFBA sob os números de tombo: MZUFBA-AVE-069 e MZUFBAAVE-070.
Palavras-chave: Chondrohierax uncinatus, distribuição, Bahia.
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20. REGISTROS ACÚSTICOS E VISUAIS NA IDENTIFICAÇÃO
DA AVIFAUNA NA EPDA GALHEIRO - CEMIG, PERDIZES, MG.
Elisângela Tufi1, Alexandre Gabriel Franchin2, Oswaldo Marçal Junior3.
1
PIBIC/ CNPq, Ciências Biológicas, UFU. E-mail: elisangelatufi@yahoo.com.br
. 2 PG em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais, UFU. E-mail:
ursulino@rocketmail.com; 3 Laboratório de Ornitologia e Bioacústica, Instituto
de Biologia, UFU. E-mail: marcaljr@ufu.br
Em áreas florestais, a vocalização assume grande importância para
identificação de aves, já que muitas espécies (cerca de 90%) não são
visualizadas em ambientes fechados. Nos ambientes campestres, registros
visuais são mais freqüentes, o que não diminui a importância da identificação
sonora. Este trabalho avaliou a freqüência de utilização de registros acústicos e
visuais na identificação de aves na Estação de Pesquisa e Desenvolvimento
Ambiental (EPDA) Galheiro - CEMIG, Perdizes (MG). A avifauna foi
investigada, mensalmente, no biênio 2002-2004. Para tanto, foram
selecionadas três áreas florestal-fechadas (matas da Zilda, da Aparecida e do
Alaor) e outras tantas campestre-abertas (Céu Cavalo, cerrado da Macega e
Reservatório). Os registros sonoros e visuais foram comparados, quanto ao
tipo de ambiente (florestal x campestre), áreas e estações (chuvoso - outubro a
abril e seca - maio a setembro). Foram realizados 5.728 registros acústicos e
2.630 visuais. Houve predomínio de registros sonoros no ambiente florestal
(2.987) e de registros visuais no campestre (1.617). O Cerrado da Macega
apresentou as maiores freqüências de registros acústicos (1.035) e visuais
(636). Considerando-se apenas os registros exclusivos (visuais ou acústicos),
observou-se um maior número de registros sonoros na Mata da Aparecida (331
registros) e de registros visuais no cerrado da Macega (115 registros). Na
estação chuvosa foram computados 3.322 registros acústicos e 1.418 visuais.
Na estação seca, esses valores foram de 2.406 e 1.212, respectivamente. As
médias de registros sonoros na estação chuvosa foram: 583,3 nas áreas
fechadas e 524,3 nas áreas abertas. Na estação chuvosa, a média de registros
visuais nas áreas campestres (294,3) foi superior à verificada nas áreas
florestais (175,3). Na estação seca, os registros visuais foram mais freqüentes
nas áreas campestres (244,7) do que nas áreas florestais (162,3). Conclui-se
que: na estação chuvosa, registros acústicos são mais freqüentemente
utilizados na identificação específica de aves do que registros visuais, tanto em
áreas florestais como campestres. Já na estação seca, os registros visuais
ganham maior destaque.
Palavras-chaves: Aves, identificação visual e acústica, bioacústica.
Órgão Financiador: CNPq (Bolsa de IC)
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21. AVIFAUNA EM PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE
MURIAÉ - MINAS GERAIS
Diego José Santana-Silva1 E Priscila Montes Fontoura2
1
Acadêmico do curso de Ciências Biológicas – FAFISM 2Acadêmica da curso
de Ciências Biológicas – FAFISM
O Município de Muriaé, localizado na Zona da Mata Mineira e pertencente aos
domínios da Mata Atlântica, é composto por fragmentos de florestas
secundários abrigando várias espécies de aves que ocasionalmente utilizam o
perímetro urbano para alimentação e reprodução. O objetivo deste trabalho foi
a identificação da avifauna presente na cidade de Muriaé para conhecimentos
das espécies que circulam e/ou habitam o local como medida de preservação
faunística e ambiental. Foram feitas observações aleatórias nos horários de
6hs às 22hs entre os meses de fevereiro a novembro de 2005 com o auxilio de
equipamentos fotográficos, binóculos, gravador de som e bibliografia
especializada para a identificação das espécies. Foram registradas 72 espécies
distribuídas em 26 famílias, sendo as espécies Jacamaralcyon tridactyla e
Phaethorns eurynome endêmicas da Mata Atlântica. Nove espécies foram
consideradas mais freqüentes: Columba livia, Columbina talpacoti, Tyrannus
melancolicus, Pitangus sulphuratus, Megarhincus pitangua, Passer domesticus,
Coragyps atratus, Notiochelidon cyanoleua e Sicalis flaveola. Tais espécies
mostraram-se altamente adaptadas ao meio urbano, e os exóticos Columba
lívia e Passer domesticus caracterizam-se pela total dependência a ambientes
antropizados. Algumas espécies parecem toleráveis aos índices de poluição do
Rio Muriaé. Megaceryle torquatta, Chloroceryle amazona e ardeídeos como
Egretta thula, Ardea alba, Butorides striatus e Nycticorax nycticorax eram
frequentemente vistos forrageando ao longo do Rio. Vários indivíduos
encontraram facilidade em sua alimentação, como é o caso dos troquilídeos
(Phaethornys eurynome, Eupetomena macroura e Colibri serrirostris) que
atraídos por bebedouros com água açucarada, passam a viver no ambiente
urbano e utilizar a cidade para nidificação e reprodução. Foram freqüentemente
deparados espécies como Ramphastos vitelinus, Cacicus haemorrhous,
Aratinga leucophtalmus e Thraupis sayaca alimentando-se em jabuticabeiras
(Mycteria cauliflora) e em outras árvores frutíferas. Ademais, muitas residências
apresentam comedouros, utilizados por várias aves.
Palavras chave: avifauna, Muriaé, identificação

29

22. AVES DA GERÊNCIA EXECUTIVA DO IBAMA EM BARRA
DO GARÇAS/MT
Angelita de Souza Coelho1 e Marli Ramos1
1
Gerência
Executiva/Ibama/Barra
do
Garças/MT,
angelita.coelho@ibama.gov.br; marli.ramos@ibama.gov.br

E-mail:

Uma das maiores ameaças à conservação de espécies da fauna brasileira é o
comércio ilegal, que surge a partir da idéia de que o ser humano possui
soberania sobre os animais. Entretanto, atualmente toda a fauna silvestre é
considerada propriedade do Estado. Especificamente, a Lei nº 9.605/97, Lei de
Crimes Ambientais, em seu artigo 29 considera como crime contra o Meio
Ambiente os atos de apanhar, guardar e/ou manter em cativeiro espécimes da
fauna silvestre brasileira. Nesse sentido é função do IBAMA, como órgão do
Governo Federal responsável pela execução de ações de proteção e de
manejo de espécies da fauna brasileira, a fiscalização, apreensão e
recebimento de animais que não foram adquiridos de criadouros devidamente
autorizados pelo IBAMA. Esse estudo apresenta as aves que deram entrada na
Gerência Executiva do IBAMA em Barra do Garças/MT, entre os anos de 2003
e 2006. Para obtenção dos dados foram consultados os registros do Núcleo de
Fauna, setor responsável pelo acolhimento de animais. Desde sua criação, em
2003, o Núcleo de Fauna recebeu 104 aves, sendo 17 em 2003, 38 em 2004,
12 em 2005 e 37 até o mês 04 de 2006. Foram registradas 20 espécies,
distribuídas em 8 famílias, sendo 49% Psitacídeos. Desse total, 56% foram
provenientes de ações de fiscalização que resultaram em apreensões e o
restante foram entregas voluntárias realizadas pela população. Muitas das aves
não estavam em boas condições físicas, sendo mais freqüentes a perda de
penas ou alteração em sua coloração. A maior parte das aves foi encaminhada
a criadores registrados no IBAMA, devido sua incapacidade de readaptação ao
habitat natural, principalmente devido a alterações comportamentais.
Palavras-chave: IBAMA, apreensão, entrega voluntária
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23. AVIFAUNA DO CAMPUS DA FUNDAÇÃO COMUNITÁRIA DE
ENSINO SUPERIOR DE ITABIRA, MINAS GERAIS, BRASIL
Juliano do Carmo Silva1 e Fernando Araújo Perini2
1
Graduando do Curso de Ciências Biológicas, Instituto Superior de Educação
de Itabira, Fundação Comunitária de Ensino Superior de Itabira.
jcsornitologia@yahoo.com.br
2
Docente do Curso de Ciências Biológicas, Instituto Superior de Educação de
Itabira, Fundação Comunitária de Ensino Superior de Itabira.
faperini@yahoo.com.br
Fundação Comunitária de Ensino Superior de Itabira – FUNCESI. Rodovia MG03, Córrego Seco, Bairro Areão, CEP 35900-021, Caixa postal 225, Itabira,
Minas Gerais, Brasil. www.funcesi.br
Entre junho de 2005 e março de 2006 foram realizados levantamentos qualiquantitativos da avifauna do Campus da Fundação Comunitária de Ensino
Superior de Itabira (FUNCESI), Minas Gerais, Brasil. Inserido na Serra do
Espinhaço, região leste do estado, o município de Itabira (19º 37’S, 43º 13’W)
possui um relevo fortemente ondulado, com altitudes variando entre 650 e
1.100 metros, sob um clima tipo Aw segundo a classificação de Köppen.
Originalmente, a vegetação nativa da região era predominantemente formada
por Mata Atlântica, do tipo Floresta Estacional Semidecidual, encontrando-se,
atualmente, representada por alguns remanescentes com diferentes tamanhos
a graus de conservação. Esta fragmentação do ambiente deve-se, ao contrário
do que é visto, não somente à atividade mineradora, mas também à pecuária e
à urbanização. O Campus da FUNCESI apresenta uma área total de 11,02 ha,
sendo 1,39 ha de área construída e o restante, 9,63 ha, distribuídos entre um
bosque e um remanescente de Mata Atlântica secundária. O presente estudo
tem o objetivo de levantar as espécies de aves ocorrentes na área em questão
(dados preliminares). Para o estudo quantitativo utilizou-se da metodologia de
Pontos de Escuta. Foram analisados a freqüência de ocorrência (FO) e o índice
pontual de abundância (IPA). Foram registradas 108 espécies de aves no
levantamento qualitativo e 94 espécies em 4272 contatos (200 amostras) no
quantitativo. A freqüência de ocorrência (FO) variou de 5 % (1 visita) para 17
espécies a 100 % (20 visitas) para 20 espécies. Já o índice pontual de
abundância (IPA) variou de 0,005 (1 contato) para 13 espécies a 1,975 (395
contatos) para 1 espécie. Apesar do pequeno tamanho, a área representa um
importante local de exploração pela avifauna local e, juntamente com outras
áreas verdes, forma um mosaico de vegetação que deve ser preservado.
Palavras chave: Avifauna, campus, fragmento florestal.
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24. AVIFAUNA DO PARQUE NACIONAL DA SERRA DO
DIVISOR, ESTADO DO ACRE
Fabíola Poletto1 e Alexandre Aleixo1
1

Setor de Ornitologia, Coordenação de Zoologia, Museu Paraense Emílio
Goeldi, Caixa Postal 399, CEP 66040-170, Belém, Pará. E-mail:
fpoletto@hotmail.com
O oeste do estado do Acre é considerado uma das áreas de maior diversidade
ornitológica no planeta, com a ocorrência simpátrica de aproximadamente 600
espécies de aves. O Parque Nacional da Serra do Divisor (PNSD) fica situado
numa área onde sua avifauna é conhecida apenas através de duas expedições
que totalizaram 34 dias de amostragem, realizadas nas porções norte e sul do
parque com o objetivo de fornecer informações para a elaboração de um plano
de manejo. Apesar de preliminar, este estudo revelou que o PNSD abriga uma
avifauna extremamente rica (490 espécies e mais 100 previstas), com algumas
espécies ainda não descritas. Foram realizadas duas excursões ao Parque
Nacional da Serra do Divisor, nos períodos de 19 a 30 de maio e 30 de outubro
a 14 de novembro de 2004. A avifauna do PNSD foi amostrada por caminhadas
ao longo de trilhas previamente abertas ao longo dos rios Juruá, Paratari,
Juruá-Mirim e igarapés Branco e Velho Chico. Ao todo, foram acumuladas
cerca de 280 horas de observação durante as viagens de campo. Foi possível
amostrar vários tipos de ambientes como: floresta de terra-firme e seus
diferentes tipos (floresta em solo intensamente erodido, tabocais [mortos],
floresta de baixio [beira de igarapés] e floresta de platô); floresta ripária de
transição, buritizais, cipoais, capoeiras, roçados e praias. Foram registradas
356 espécies de aves durante os trabalhos de campo. Destas, 16 constituem
novos registros para o PNSD (Ardea cocoi, Accipiter superciliosus, Pandion
haliaetus, Pluvialis dominica, Tringa solitaria, Rhynchops niger, Orthopsittaca
manilata, Lurocalis semitorquatus, Myiodynastes maculatus, Psophia
leucoptera, Geotrygon saphirina, Dromoccocyx pavoninus, Monasa flavirostris,
Cercomacra manu, Pipra chloromelos e Euphonia minuta), ou seja, não foram
registradas durante os trabalhos de campo referentes ao plano de manejo da
unidade. Outros importantes resultados obtidos foram: 1) a documentação da
presença do gavião Micrastur buckelyi; 2) o registro de 12 espécies de aves na
porção sul, antes conhecidas apenas da porção norte do PNSD; 3) coleta da
espécie Celeus spectabilis, primeiro espécime brasileiro depositado em museu.
Palavras chave: Avifauna, Acre, Diversidade.
Órgãos financiadores: Ong SOS Amazônia e Museu Paraense Emílio Goeldi.

32

25. ESTRUTURA DA COMUNIDADE DE AVES NA RESERVA
ECOLÓGICA PARAÍSO PERDIDO - SÃO JOÃO BATISTA DO
GLÓRIA – MG
Jaime de Faria Ferreira1 e Odila Rigolin de Sá2
1
Graduando em Ciências Biológicas, UEMG, Campus de Passos, E-mail:
2
birdlife_01@yahoo.com.br
Professora de Ciências Biológicas, UEMG,
Campus de Passos, E-mail: pros@terra.com.br
A reserva ecológica Paraíso Perdido é uma área particular caracterizada por
vegetação de cerrado com grandes áreas de campo limpo, campo rupestre,
cerradão e matas de galeria. Está localizada no município de São João Batista
do Glória – MG (20°37.652’ S e 046°19.540’ W) às margens da MG - 050,
próximo ao município de Passos. Este trabalho tem por objetivo fazer o
levantamento quali-quantitativo das aves da reserva, utilizando duas trilhas de
aproximadamente 1 Km cada, demarcadas ao longo de duas matas ciliares,
onde foram alocados cinco pontos em cada trilha, distantes entre si 200
metros, segundo metodologia descrita por VIELLIARD & SILVA (1990). Através
desse levantamento, pôde-se avaliar parcialmente a riqueza específica da
comunidade das aves. Em resultados preliminares foram registradas 43
espécies distribuídas em 24 famílias, predominando as famílias Tyranidae
(Elaenia flavogaster, Pitangus sulphuratus, Myiarchus swainsoni, Knipolegus
lophotes, Myiodynastes maculatus), Trochilidae (Amazilia lactea, Eupetomena
macroura, Chlorostilbon aureoventris, Phaethornis pretrei) e Psitacidae
(Aratinga auricapillus, Aratinga leucophthalma, Brotogeris chiriri). As espécies
com maior índice pontual de abundância (IPA) foram Aratinga auricapillus
(0,700), Chlorostilbon aureoventris (0,450) e Elaenia flavogaster (0,350). A
espécie com menor IPA foi Chloroceryle americana (0,05) e também foi a única
espécie com Freqüência de Ocorrência menor que 100%. Também foram
registradas Antilophia galeata, espécie territorialista típica de mata de galeria e
Basileuterus flaveolus também típica de matas ciliares porém, sendo
encontrada tanto em áreas de cerrado quanto em áreas de mata densa.
Palavras-chave: Paraíso Perdido, avifauna de cerrado, fragmentação florestal.
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26. REVISÃO DA DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DE AUGASTES
SCUTATUS (AVES: TROCHILIDAE)
Marcelo Ferreira de Vasconcelos1, Carlos Rodrigo Meirelles Abreu2,
Marcos Raposo2 e Luís Fábio Silveira3
1

PG em Ecologia, Conservação e Manejo de Vida Silvestre, UFMG, Belo
Horizonte, MG, E-mail: mfvasconcelos@gmail.com 2Museu Nacional / UFRJ,
Rio de Janeiro, RJ, E-mails: crmabreu@yahoo.com, raposo@mn.ufrj.br
3
Departamento de Zoologia, USP, São Paulo, SP, E-mail: lfsilvei@usp.br.
Espécies endêmicas são cruciais em estudos de biogeografia e conservação.
Atualmente, importantes pesquisas são conduzidas sobre a distribuição
geográfica de diversos táxons. Entretanto, para que tais estudos apresentem
resultados confiáveis, é necessário que as localidades de coleta sejam
bastante detalhadas, levando-se em consideração dados como, por exemplo:
localidade precisa, coordenadas geográficas e altitude. Assim, o objetivo deste
trabalho é fazer uma revisão da distribuição geográfica de Augastes scutatus,
beija-flor endêmico da Cadeia do Espinhaço no estado de Minas Gerais. O
estudo foi realizado após levantamento de 195 espécimes em dez coleções
científicas, associado a uma revisão bibliográfica e coleta de novos exemplares
em localidades ainda não amostradas. Espécimes coletados em campo foram
depositados no Departamento de Zoologia da Universidade Federal de Minas
Gerais e no Museu Nacional do Rio de Janeiro. A revisão das localidades de
registro de A. scutatus mostrou que a espécie ocorre desde os municípios de
Ouro Branco e Congonhas, na porção meridional da Cadeia do Espinhaço, até
as montanhas localizadas ao norte do vale do Rio Jequitinhonha, na região de
Grão Mogol. Além disso, são feitos comentários a respeito de erros
toponímicos apresentados por Augusto Ruschi e outros coletores, a fim de se
detalhar localidades de registro com maior precisão. Exemplos de localidades
mencionadas na literatura onde a espécie seguramente não ocorre são:
Chapada Diamantina, Montes Claros e Serra da Mantiqueira. Dois espécimes
coletados por Friedrich Sellow, depositados no Museu de História Natural de
Berlim, possuem etiquetas com designações das localidades grafadas da
seguinte maneira: “Loc? Joan d. Rey”, o que a princípio estenderia a
distribuição de A. scutatus para São João Del Rei, cerca de 90 km mais ao sul
de sua área de distribuição conhecida e fora da Cadeia do Espinhaço.
Entretanto, tal registro deve ser verificado em campo.
Palavras chave: Augastes scutatus, distribuição geográfica, Cadeia do
Espinhaço.
Órgãos Financiadores: Brehm Foundation; bolsa CAPES para MFV e CRMA.
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27. O TERCEIRO EXEMPLAR DE PHYLLOSCARTES
ROQUETTEI (AVES: TYRANNIDAE) DESCOBERTO NO MUSEU
DE CIÊNCIAS NATURAIS PUC MINAS
Marcelo Ferreira de Vasconcelos1, Mauro Guimarães Diniz2, Letícia
Guimarães3 e Bruno Garzon3
1
PG em Ecologia, Conservação e Manejo de Vida Silvestre, UFMG, Belo
Horizonte, MG, E-mail: mfvasconcelos@gmail.com 2DITEC/Área de Fauna,
IBAMA-MG, Belo Horizonte, MG, E-mail: mauro.diniz@gmail.com 3Museu de
Ciências
Naturais
PUC
Minas,
Belo
Horizonte,
MG,
E-mails:
leticiag@pucminas.br; bruno.garzon@terra.com.br.
Phylloscartes roquettei é uma espécie globalmente ameaçada e endêmica da
bacia do Rio São Francisco, descrita a partir de uma fêmea coletada em Brejo
Januária (15o29’S-44o22’W), Minas Gerais, em 1926. Após sua descrição, não
houve registros de campo da espécie até sua redescoberta em 1977 na região
de Januária, em ambas as margens do Rio São Francisco (15o43’S-44o22’W e
15o25’S-44o26’W). Posteriormente, P. roquettei foi registrado no Parque
Nacional Cavernas do Peruaçu (15o09’S-44o15’W), em duas localidades do
município de Várzea da Palma (17o21’S-44o56’W e 17o23’S-44o48’W) e em
Francisco Dumont (17o26’S-44o07’W), quando um exemplar macho foi coletado
nesta última localidade. O objetivo deste trabalho é apresentar um novo
espécime de P. roquettei, assim como uma nova localidade de ocorrência para
a espécie em Minas Gerais. No dia 10 de abril de 2006, um exemplar macho de
P. roquettei foi descoberto na Coleção Ornitológica do Museu de Ciências
Naturais PUC Minas, em Belo Horizonte, Minas Gerais. O exemplar (MCN
680), um macho coletado por Humberto Espírito Santo Melo em 27 de outubro
de 1990, fora anteriormente determinado como Tolmomyias flaviventris e,
posteriormente, como Capsiempis flaveola. Este espécime foi identificado como
P. roquettei por possuir fronte e loros de coloração ocre-avermelhada, o que
exclui C. flaveola, além de seu diminuto tamanho e bico não achatado, o que
exclui T. flaviventris. As outras características da plumagem coincidem com as
descritas para o espécime macho. O espécime pesava 5g e apresenta as
seguintes medidas: 111 mm (comprimento total), 52 mm (asa), 49 mm (cauda),
11 mm (bico) e 19 mm (tarso). A ave fora abatida em mata ciliar do Rio Pardo
Grande, Fazenda Cana Brava (18o11’46’’S-44o03’58’’W; altitude: 544 m),
município de Augusto de Lima, Minas Gerais. Esta área está localizada na
vertente oeste da Cadeia do Espinhaço, entre o maciço montanhoso de
Diamantina e a Serra do Cabral. Este é o terceiro espécime conhecido de P.
roquettei e o presente registro amplia sua distribuição geográfica cerca de 100
km ao sul.
Palavras chave: Phylloscartes roquettei, distribuição geográfica, Cadeia do
Espinhaço.
Órgãos Financiadores: Brehm Foundation; bolsa CAPES para MFV.
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28. LEVANTAMENTO DE AVES EM ÁREAS SERRANAS DA
MATA ATLÂNTICA DE MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO,
SUDESTE DO BRASIL.
Iubatã Paula de Faria1,2 e Mieko Ferreira Kanegae3,4
1
PPG Ecologia, Universidade de Brasília, DF. 2E-mail: iuba1@yahoo.com.br,
3
PPG Ecologia, Universidade de São Paulo, SP. 4E-mail: miekok@hotmail.com
O bioma da Mata Atlântica abriga uma das maiores riquezas de aves do Brasil,
e suas serras estão entre as principais áreas de biodiversidade e endemismo.
Neste estudo, apresentamos o resultado de inventário de avifauna realizado
em quatro áreas serranas do sudeste brasileiro. Foram estudadas nos
municípios de Ouro Preto/Mariana (OP/MA), Abre Campo (AC) e Manhuaçu
(MN) em Minas Gerais e Domingos Martins (DM) no Espírito Santo, áreas
variando entre 700 e 1200 m de altitude. A identificação das aves foi realizada
através de contato visual e auditivo em todas as áreas e através de captura em
rede-de-neblina (malha 35 mm) em três áreas (OP/MA, MN e DM). O inventário
foi realizado entre janeiro e dezembro de 2004 em quatro amostragens
trimestrais, totalizando 664 horas de observação (sendo 183 h em OP/MA; 151
h em AC; 164 h em MN e 167 h em DM) e 2.318 horas-rede (933 h em OP/MA;
715 h em MN e 670 h em DM). Registrou-se 285 espécies, pertencentes a 50
famílias e 18 ordens. O maior índice de riqueza específica foi observado em
DM (166 espécies), seguida de OP/MA (158), AC (151) e MN (143).
Considerando todas as áreas de estudo, foram capturados 183 indivíduos,
pertencentes a 60 espécies. As espécies com maiores porcentagens de
captura foram Pyriglena leucoptera (8,2%), Chiroxiphia caudata (7,6%),
Thamnophilus caerulescens (6,0%), Trichothraupis melanops (5,5%) e
Conopophaga lineata (5,5%). Durante o inventário, destacam-se alguns
registros importantes para as áreas estudadas, incluindo espécies raras ou
ameaçadas, como Spizaetus ornatus e Embernagra platensis em OP/MA e AC;
Pteroglossus bailloni, Formicivora serrana, Campylorhamphus falcularius e
Lipaugus lanioides em MN; Spizaetus tyrannus, Amazona rhodocorytha,
Ramphastos dicolorus, Procnias nudicollis e Dacnis nigripes em DM. A região
de OP, MA e MN em Minas Gerais e DM no Espírito Santo está entre uma das
áreas prioritárias para a conservação da avifauna da Mata Atlântica,
corroborando os resultados do inventário.
Palavras chave: Avifauna, Mata Atlântica, levantamento.
Órgão financiador: Furnas Centrais Elétricas S.A.
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29. AVIFAUNA DA ÁREA DE PROTEÇÃO
GAMA/CABEÇA DE VEADO/BRASÍLIA/DF

AMBIENTAL

Sandro Barata1, Maria Rosa Zanatta1 e Tarcísio L. dos Santos Abreu2
1
Graduação em Ciências Biológicas, Universidade de Brasília, e-mail:
baratabio@uol.com.br 2Seriema Serviços e Estudos de Meio Ambiente Ltda., email: tarcisioabreu@hotmail.com
A Área de Proteção Ambiental Gama e Cabeça-de-Veado possui cerca de
10.000 ha de áreas verdes contíguas, que incluem a Estação Ecológica do
Jardim Botânico, a Reserva Ecológica do IBGE e a Fazenda Experimental
Água Limpa da Universidade de Brasília. O principal risco à conservação da
APA é a progressiva e desordenada ocupação humana que envolve seus
ambientes originais. O presente trabalho visou o inventário da avifauna local,
como compensação ambiental aos impactos da construção da segunda pista
de pouso e decolagem do Aeroporto Internacional de Brasília. O inventário foi
realizado durante dois anos e meio, com dez dias mensais de trabalho de
campo. Como metodologia utilizou-se o censo por pontos, visando estimativas
de abundância e registros das espécies nas diferentes fitofisionomias
presentes na área de estudo. O estudo foi complementado pela captura das
aves com o auxílio de dez redes de neblina (12m x 2m x 38mm), dispostas 10
horas por mês em cada um dos quatro sítios de amostragem: dois de cerrado
sensu strictu, e dois de floresta de galeria. Durante as 1.500 horas de
amostragem, sendo 540 horas de observação e 9.600 horas/redes, em 270
dias de campo, foram registradas 219 espécies de aves. Os ambientes
florestais apresentaram maior número e as formações campestres um menor
número de espécies registradas. Considerando os demais estudos já
realizados na região, a APA do Gama/Cabeça de Veado possui 309 aves
inventariadas, incluindo 25 novos registros realizados neste trabalho. Dentre as
espécies registradas, 16 são endêmicas do bioma Cerrado, 4 são tidas
vulneráveis (Lista de Espécies da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção) e 8
estão entre as espécies próximas de serem consideradas ameaçadas (“near
threatened”). Após mais de dois anos de amostragem, a curva de registro de
espécies ainda não encontra-se estabilizada.
Palavras chave: Inventário, avifauna, Cerrado, conservação.
Convênio:
Centro
de
apoio
ao
Desenvolvimento
UnB/INFRAERO.
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30.
MIGRAÇÕES
DA
ÁGUIA-PESCADORA
PANDION
HALIAETUS ENTRE 1936 E 2003: RESULTADOS DAS
RECUPERAÇÕES DE ANILHAS NORTE-AMERICANAS NO
BRASIL 1
Luiz Augusto Macedo Mestre2
2
Centro Nacional de Pesquisa para Conservação das Aves Silvestres
CEMAVE - IBAMA. Estrada de Cabedelo, BR 230, Mata da Amem, Cabedelo
– Paraíba. email: lmestre@hotmail.com
A águia-pescadora Pandion haliaetus é uma espécie com características
conspícuas, grande área de ocorrência e alta vulnerabilidade à contaminação
por resíduos químicos. Apesar de esta espécie ter sido bem estudada nos EUA
e Europa, ainda pouco se sabe sobre as populações que migram para o Brasil.
Neste trabalho foram analisados os dados de marcação e recaptura entre 1937
e 2003 de 88 indivíduos de Pandion haliaetus, disponibilizados pelo CEMAVE IBAMA e pelo Bird Banding Laboratory (EUA). A maioria das águiaspescadoras foi anilhada próxima ao mar, nos estados de Maryland, New Jersey
e Virginia. Estas foram recapturadas principalmente nos estados do Amazonas
e Pará, próximos a grandes rios. A maioria dos indivíduos foi capturada através
de tiro em menos de um ano após sua marcação. As distâncias cartográficas
em linha reta entre os pontos de anilhamento e recaptura variaram entre 4191
e 7722 km. A ordem cronológica da marcação de cada indivíduo,
desconsiderando o ano, foi positivamente correlacionada com a latitude de seu
ponto de marcação, possivelmente refletindo as diferenças no tempo de
reprodução das diferentes populações. A importância do Brasil como área de
invernada das águias – pescadoras, especialmente a região Amazônica, deve
ser considerada nos planos de manejo e conservação da espécie.
Palavras chave: Águia-pescadora, Pandion haliaetus, migrações, EUA, Brasil.
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31. MIGRAÇÕES DE FALCO PEREGRINUS ANILHADOS NA
AMÉRICA DO NORTE E RECAPTURADOS NO BRASIL ENTRE
1967 E 2001 2
Luiz Augusto Macedo Mestre2
2
Centro Nacional de Pesquisa para Conservação das Aves Silvestres
CEMAVE - IBAMA. Estrada de Cabedelo, BR 230, Mata da Amem, Cabedelo
– Paraíba. email: lmestre@hotmail.com
O falcão – peregrino Falco peregrinus é uma ave migratória com grande área
de ocorrência e alta vulnerabilidade à contaminação por resíduos químicos,
características que o influenciaram a ser quase extinto em algumas regiões.
Apesar de esta espécie ser uma das mais estudadas do mundo, ainda pouco
se sabe sobre as populações que migram para o Brasil. Neste trabalho foram
analisados os dados de marcação e recaptura entre 1967 e 2001 de 57
indivíduos de Falco peregrinus, disponibilizados pelo CEMAVE - IBAMA e pelo
Bird Banding Laboratory (EUA). A maioria dos falcões – peregrinos foram
anilhados nos estados Texas (n = 12), Alaska (11) e Virginia (7) e foram
recapturados principalmente nos estados de São Paulo (16), Paraná (7) e Rio
Grande do Sul (7), geralmente próximos à costa, grandes rios, ambientes
abertos (como cerrados, campos gerais e campos sulinos) e cidades. A maioria
dos indivíduos (49,1%) foi capturada em menos de um ano (360 dias) após sua
marcação. As distâncias cartográficas em linha reta entre os pontos de
anilhamento e recaptura variaram entre 4.114 e 14.609 km. Quando se
relaciona graficamente as latitudes e o período de marcação dos jovens, os
dados ficam dispostos em dois agregados separados, sugerindo que ao menos
duas populações geográficas e reprodutivas migram para o Brasil. No entanto,
não é possível distinguir estas populações através de seus pontos de
recaptura. A mediana das latitudes de recaptura dos indivíduos anilhados no
Canadá e Alaska comparada aos anilhados nos EUA não foi estatisticamente
diferente (Mann–Whitney: U = 279,5 / U’ = 446,5; p = 0,153). A importância do
Brasil como área de invernada de Falco peregrinus deve ser considerada nos
planos de manejo e conservação da espécie.
Palavras chave: falcão – peregrino, Falco peregrinus, migrações, América do
Norte, Brasil.
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32. AVIFAUNA NO CAMPUS DE PESQUISA DO MUSEU
PARAENSE EMÍLIO GOELDI, BELÉM – PARÁ
João Antônio Lima e Lins¹ e Maria Luiza Videira Marceliano²
¹graduação em Biologia, CESUPA. E-mail: joao_bio@hotmail.com ²Setor de
Ornitologia, Coordenação de Zoologia, MPEG. E-mail: mlvideira@museugoeldi.br
O Campus de Pesquisa do Museu Paraense Emilio Goeldi aporta cerca de 12
ha. Situado em uma área periférica, nas proximidades do rio Guamá, possui
alguns fragmentos de floresta secundaria. Porém grande parte de sua área
total foi destinado à construção de diversos departamentos de pesquisas. O
trabalho tem como objetivo realizar o levantamento da avifauna desta área
enfatizando os diferentes hábitats. Para a caracterização da avifauna foram
empregadas duas metodologias complementares. Foi utilizado um transecto
pré-existente, sendo realizadas observações diretas e com auxílio de binóculo
a cada período padrão de uma hora, das 6:00h as 7:00h. Com as redes de
neblina, foi realizada a captura, identificação e posterior liberação dos
espécimes coletados, resultando em dados mais concretos para o projeto. De
novembro a maio de 2006, com um total de 187 horas de esforço de
amostragem, sendo 63 horas de observação e 124 horas com as redes de
neblina. As aves observadas e coletadas representaram 53 espécies
distribuídas em 23 famílias. Dentre as famílias observadas, a família
Tyrannidae apresentou-se pela maior representatividade, com um total de 15
espécies. A espécie vite-vite Hylophilus thoracicus (Vireonidae) se destacou por
representa o primeiro registro na área metropolitana de Belém. Diferentes
aspectos da biologia das espécies observadas, tais como nidificação e
forrageamento, foram notificados. O processo de nidificação foi feito por 5
espécies: guaracava-de-barriga-amarela Elaenia flavogaster (Tyrannidae);
cambacica Coereba flaveola (Coerebidae); sanhaçu-da-mazônia Thraupis
episcopus
(Thraupidae);
sanhaçu-do-coqueiro
Thraupis
palmarum
(Thraupidae); e japiim-guaxe Cacicus haemorrhous (Icteridae). O
forrageamento dentro da área foi observado em 11 espécies. O número de
espécies que ocorre nos limites do Campus de Pesquisa do Museu Paraense
Emilio Goeldi, mostrou-se bem representativo, considerando-se ação antrópica
nesta área. No mês de maio de 2006 foi observado uma diminuição na
atividade da avifauna, diminuindo os dados obtidos nas observações e coletas.
Palavras-Chave: Avifauna, área urbana, Estado do Pará.
Apoio financeiro: PIBIC/CNPq
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33. LEVANTAMENTO E CONSERVAÇÃO DA FAUNA DE
PSITACÍDEOS DA APA CARSTE DE LAGOA SANTA/MINAS
GERAIS.
Gustav Specht1 e Elisa Paraíso Mesquita2
1
– Programa de pós-graduação em Zoologia de Vertebrados de Ambientes
Impactados da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (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 Pontifícia Universidade
Católica de Minas Gerais (PUC Minas). Avenida Dom José Gaspar, 500,
Coração Eucarístico, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, CEP 30535-901.Email: elisapmesquita@yahoo.com.br
O Brasil detém a maior diversidade de espécies de psitacídeos do planeta. Em
1500 esta riqueza foi referência ao país, com a designação de “terra dos
Papagaios” (Brasilia sive terra papagallorum). Desde então, a exploração e a
degradação dos ambientes pôs em risco de extinção a nossa fauna. Este
estudo objetiva o levantamento qualitativo das espécies de psitacídeos, com
ênfase na sua conservação. A APA Carste de Lagoa Santa (19º20’S e
43º50’W) localiza-se na porção central do estado de Minas Gerais,
caracterizada por áreas campestres, inclusas em uma matriz do bioma do
Cerrado, associado às matas deciduais e semideciduais. Foram amostradas
seis áreas entre 2001 e 2005. As espécies foram registradas através de
visualizações e vocalizações em transectos não sistemáticos no período
matutino e vespertino. Foram registradas sete espécies, o papagaio-verdadeiro
(Amazona aestiva), a maitaca-bronzeada (Pionus maximiliani), o periquitãomaracanã (Aratinga leucophthalmus), o periquito-rei (Aratinga aurea), a tiribade-testa-vermelha (Pyrrhura frontalis), o periquito-de-encontro-amarelo
(Brotogeris chiriri) e o tuim (Forpus xanthopterygius). O número de espécies
variou de acordo com a área. A espécie mais observada foi A. leucophthalmus
em bandos de até 45 indivíduos. P. frontalis foi observada em fragmentos de
mata semidecidual em menor número; A. aestiva, P. maximiliani e as demais
foram observadas em bandos de 2 a 6 indivíduos. Observou-se a nidificação
destas espécies em cavidades de árvores vivas e mortas ou em paredões de
calcáreo de alturas entre 30 e 100 metros. Durante os estudos pôde-se
observar a destruição constante de habitat e o saque de filhotes e destruição
dos ninhos pelo tráfico de animais silvestres. Inventários específicos são
fundamentais na complementação de dados sobre a distribuição da fauna de
psitacídeos e do conhecimento do status de sua conservação na área. A APA é
uma área importante para conservação destas espécies por possuir sítios de
nidificação e dormitório, sendo relevante sua preservação, necessitando,
assim, da criação de programas de monitoramento para tais espécies.
Palavras chave: APA Carste de Lagoa Santa, Psitacídeo e Conservação.
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34. COMPOSIÇÃO DA AVIFAUNA EM UM FRAGMENTO DE
CERRADO E SEU ENTORNO, NO INTERIOR DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Lilian Tonelli Manica1,2 e Manoel Martins Dias3
1
Graduação em Ciências Biológicas, Universidade Federal de São Carlos
2
Pós-graduação em Ecologia, Universidade de Brasília, E-mail:
lilianmanica@yahoo.com.br
3
Departamento de Ecologia e Biologia Evolutiva, Universidade Federal de São
Carlos
No estado de São Paulo existem poucas áreas destinadas à preservação do
cerrado, que atualmente está reduzido a 7% de sua área original. As aves são
um dos grupos mais recomendados para o monitoramento da perda da
biodiversidade, pois são excelentes indicadores de mudanças ambientais.
Realizamos um levantamento qualitativo das espécies de aves em um
fragmento de cerrado de 471,86 ha, no município de São Carlos, SP, com o
objetivo de avaliar a sua riqueza. Identificamos as espécies de aves, em 15
coletas ao longo do ano, e calculamos a similaridade de Jaccard entre a nossa
área de estudo e o campus da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).
Além disso, classificamos as espécies em guildas tróficas e comparamos,
através do teste do qui-quadrado, a distribuição que encontramos com a
encontrada na UFSCar. Encontramos 128 espécies, que perfazem 17%
avifauna registrada no estado de São Paulo. A composição da avifauna
apresentou uma similaridade baixa (53,36%) com a UFSCar, devido,
principalmente, à diferença no número de espécies registradas em cada uma,
sendo que apenas 9 espécies presentes na nossa área de estudo não ocorrem
na UFSCar. A distribuição das espécies nas guildas tróficas não diferiu
significativamente daquela encontrada na UFSCar (χ2 = 2,90, p = 0,081), sendo
que a categoria mais representativa foi a dos insetívoros (49,2%), seguido
pelos onívoros (17,2%). A predominância de insetívoros se deve,
principalmente, à alta representatividade numérica dessas espécies no Brasil e
à disponibilidade de recursos na área de estudo. Já os onívoros, por
apresentarem uma dieta mais variada, são menos prejudicados em áreas
alteradas, tendo grande participação na composição da comunidade. Além
disso, esses dois grupos são facilmente encontrados em diversos ambientes.
Do total de espécies que registramos, cinco são endêmicas do Cerrado, nove
são espécies migratórias e quatro ameaçadas de extinção. Assim, ressaltamos
a importância da preservação do fragmento estudado, bem como das áreas
naturais próximas, pois, teoricamente, permitem o fluxo de indivíduos entre
populações diferentes, garantindo a manutenção da diversidade local. Além
disso, esses fragmentos podem apresentar fontes alternativas de recursos para
os indivíduos que exploram a região.
Palavras chave: cerrado, avifauna, conservação.
Órgão Financiador: PIBIC-UFSCar/CNPq
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35. ADIÇÕES À LISTA DE AVES DO PARQUE ESTADUAL
INTERVALES (RIBEIRÃO GRANDE/SP)
Andre C. De Luca1, Luiz Avelino Ribeiro2, Luiz Fernando de A. Figueiredo3,
Carlos Otávio Gussoni3 e Edson Endrigo4
1
SAVE Brasil, E-mail: alcardel@terra.com.br 2Fundação Florestal, Parque
Estadual Intervales, E-mail: fflorestal@fflorestal.sp.gov.br 3CEO – Centro de
Estudos Ornitológicos, E-mail: ceo@ib.usp.br 4E-mail: avesfoto@ig.com.br
O Parque Estadual Intervales (PEI), com sede no município de Ribeirão
Grande, Estado de São Paulo, conhecido resquício de Floresta Atlântica,
destaca-se por sua rica avifauna, um grande atrativo para observadores de
aves. Os acréscimos à lista de Intervales, aqui mencionados, se deram por
meio de visitas ocasionais à área, entre os anos de 1998 e 2006. Tais
avistamentos realizaram-se em diversas altitudes do Parque, especialmente
em áreas mais elevadas, como o Carmo, entorno da Sede de Pesquisa e
Lajeado. Existem poucos trabalhos sobre a avifauna do local. Para a
verificação de espécies já avistadas no PEI, foram utilizadas referências
encontradas em literatura especializada. Não consideramos três registros feitos
à área, que provavelmente são equivocados, acompanhando a literatura
existente: Porphyrio flavirostris, Thalurania furcata e Picumnus cirratus. A
compilação destes poucos trabalhos gerou uma listagem de 376 espécies de
aves para o PEI. O presente resumo apresenta a inclusão de mais 24 espécies
à lista: Platalea ajaja, Spizaetus melanoleucus, Laterallus melanophaius,
Zenaida auriculata, Strix virgata, Aegolius harrisii, Rhinoptynx clamator,
Nyctibius aethereus, Podager nacunda, Cypseloides senex, Phaethornis ruber,
Eupetomena macroura, Todirostrum cinereum, Elaenia spectabilis, Myiarchus
tyrannulus, Neochelidon tibialis, Donacobius atricapilla, Pyrrhocoma ruficeps,
Thraupis bonariensis, Sporophila angolensis, Cyanoloxia glaucocaerulea,
Psarocolius decumanus, Pseudoleistes guirahuro, Sturnella superciliaris.
Muitas das espécies citadas, algumas bem comuns, já foram vistas por muitos
visitantes e pesquisadores, mas não constavam em literatura. As áreas abertas
estão sujeitas a novos aparecimentos de espécies em expansão,
especialmente aquelas que vivem ao redor do Parque e que visitam
ocasionalmente o local, não caracterizando a lista como definitiva. Trabalhos
como este são importantes não só para o aprimoramento do conhecimento
avifaunístico da área, mas para incrementar o número de observadores de
aves, ora atividade ecoturística de grande importância ao Parque, e para
futuros programas de conservação.
Palavras-chave: Parque Estadual Intervales, avifauna, novos registros.
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36. COMPOSIÇÃO E DINÂMICA DA COMUNIDADE DE AVES DO
PARQUE DAS NEBLINAS, MUNICÍPIO DE BERTIOGA, SÃO
PAULO
Carolina Demetrio Ferreira1, Andreli Cristina Dalbeto2, Reginaldo José
Donatelli3
1- Unesp, campus de Botucatu, IBB, fdcarol@yahoo.com.br; 2- Laboratório de
Vertebrados, Unesp, campus de Bauru; 3- Unesp, campus de Bauru,
Faculdade de Ciências, Depto. de Ciências Biológicas
O Parque das Neblinas está localizado na Serra do Mar, município de BertiogaSP e apresenta uma vegetação mista de eucalipto e elementos típicos da Mata
Atlântica em processo de regeneração, formando um sub-bosque. Limita-se
com o Parque Estadual da Serra do Mar, o que contribui para o fluxo de aves
entre este e o Parque das Neblinas. Os objetivos deste trabalho foram
caracterizar a comunidade de aves do Parque das Neblinas em termos de
riqueza, abundância e diversidade e determinar o status das espécies
registradas no referido parque. Os levantamentos qualitativo e quantitativo
foram relizados no período de janeiro de 2004 a março de 2005; o
levantamento quantitativo foi realizado por meio da metodologia de ponto de
escuta, totalizando 120 amostras. Foram registradas 226 espécies de aves
durante o levantamento qualitativo no Parque das Neblinas e adjacências.
Destas, 150 espécies estão associadas a ambientes florestais, 66 a áreas
abertas e 10 associadas a ambientes aquáticos. No levantamento quantitativo
foram registras 141 espécies e 2527 contatos; 25 destas espécies são
endêmicas da Mata Atlântica, como Ramphodon naevius (beija-flor-grande-domato), Clytolema rubricauda (beija-flor-rubi), Anabazenops fuscus (Trepador
coleira), Drymophila ochropyga (choquinha-de-dorso-vermelho), Neopelma
chrysolophum (fruxu), entre outros. As famílias mais abundantes foram
Tyrannidae, Thraupidae e Thamnophilidae. O índice geral de diversidade foi de
H’=3,32; os meses com maior índice de diversidade foram janeiro de 2004 e
fevereiro de 2005, já os meses com menor índice de diversidade foram maio,
junho, julho e agosto de 2004. Foram observados vários bandos mistos no
Parque das Neblinas, onde 15 espécies de aves participaram ativamente
destes bandos. A espécie nuclear mais frequente nos bandos mistos de subbosque foi Habia rubica (tiê-do-mato-grosso), já nos bandos mistos de copa a
espécie nuclear foi Tangara desmaresti (saíra-lagarta). Contatou-se que nas
áres de mata do Parque das Neblinas em que o eucalipto é acompanhado de
um sub-bosque característico e denso, a riqueza e diversidade são maiores
que nas áreas em que não há um sub-bosque ou em que este sub-bosque
esteja em formação. A diversidade também é maior nas áreas adjacentes ao
Parque Estadual da Serra do Mar.
Palavras chaves: Avifauna, Mata atlântica, Parque das Neblinas

44

37. OCORRÊNCIA DE ANOPETIA GOUNELLEI (BOUCARD,
1891) (TROCHILIDAE) EM ÁREA DE CERRADO NA CHAPADA
DIAMANTINA, BA.
Caio Graco Machado1,2, Cristiane Estrêla Campodonio Nunes.1,3, Maria da
Conceição Borges Gomes1,4, Aline Góes Coelho1,5, Diego Mendes1,6, Morgânia
Bezerra Machado1,7 e Pedro Gouvêa1,8
1
Laboratório de Ornitologia e Mastozoologia, LABIO, DCBio, Universidade
Estadual de Feira de Santana, km 03, BR116, Feira de Santana, BA. 44031460. E-mails: 2graco@uefs.br, 3cecampodonio@hotmail.com,
4
concebio@hotmail.com, 5alinegcoelho@yahoo.com,
6
biodidaves@yahool.com.br, 7modabio@hotmail.com, 8peugouvea@gmail.com
Anopetia gounellei é um fetornitíneo endêmico da caatinga. Neste trabalho
reportamos sua ocorrência em ambiente de cerrado da Chapada Diamantina,
Bahia. Fizemos duas expedições para o município de Mucugê, BA, de 02 a 06
de fevereiro e de 03 a 07 de abril de 2006; em cada uma realizamos
observações em área dos “gerais de Mucugê” (cerrado do tipo campo sujo 24L0218605 / UTM 8545824) e de caatinga arbórea, na Serra do Bastião
(24L0218714 / UTM 8547086), distantes cerca de 5 km uma da outra. Em cada
área fizemos cerca 10 horas de observações por dia, totalizando em torno de
100 horas por expedição. O método utilizado foi o de observação focal em
plantas floridas. Na primeira campanha, detectamos a presença de A. gounellei
na área de cerrado, em todos os dias, visitando duas espécies de plantas
ornitófilas (a rubiácea Manettia cordifolia e a mimosácea Calliandra sessilis) e
uma entomófila (a asteráceae Lychnophora sp.). De modo geral as visitas
ocorreram ao longo do dia todo. Neste mesmo período, não registramos esta
espécie na área de caatinga. Durante a campanha do mês de abril, não houve
registros de A. gounellei no cerrado, tendo sido detectada, entretanto, sua
presença na área de caatinga. Neste ano, o verão foi atípico na Chapada
Diamantina, devido a uma seca prolongada: o período de chuvas, que
normalmente se inicia em novembro, só principiou em março, sendo que as
chuvas têm sido intensas até abril. Desta forma, acreditamos que devido à
seca, A. gounellei tenha se deslocado de área de caatinga, em busca de
recursos disponíveis no ambiente de cerrado, explorando, também, flores nãoornitófilas, pouco procuradas por outras espécies de beija-flores residentes.
Palavras-chave: Anopetia gounellei, cerrado, Chapada Diamantina.
Apoio: CNPq (C.G.M.: processo 474217/2004-3 e M.B.M.: bolsista
PIBIC/UEFS), FAPESB (A.G.C: bolsista IC/FAPESB), Prefeitura Municipal de
Mucugê e a UEFS.
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38. LEVANTAMENTO DA AVIFAUNA EM UMA ÁREA URBANA
DO MUNICÍPIO DE IPATINGA, MG
Rosely Gomes Fuscaldi1 e Alan Loures-Ribeiro2
1 - Acadêmica de Ciências Biológicas, UnilesteMG, Ipatinga, MG. Email:
arquivo_rosely@yahoo.com.br
2 – Laboratório de Cordados, UnilesteMG, Ipatinga, MG. Email:
brazilraptors@yahoo.com.br
A heterogeneidade de ambientes pode ser um dos principais fatores que
contribui para o aumento da diversidade biológica em muitos grupos de
animais. A expansão das cidades gera consideravelmente a modificação das
paisagens naturais. Diante do desafio da manutenção da qualidade de vida
para as populações urbanas, muitas vezes são preservados pequenos trechos
originais de vegetação regional nas cidades, ou mesmo, são criadas áreas de
recreação com este propósito. Contudo, o conhecimento sobre como essas
áreas contribuem para a manutenção local da diversidade biológica ainda
permanece pouco estudado. Este trabalho tem como objetivo avaliar a
composição específica da avifauna de uma área urbana do Vale do Aço. As
observações iniciaram em agosto de 2005 e estão sendo realizadas no Parque
Ipanema, município de Ipatinga, MG, uma área composta por vegetação nativa
e exótica, com grande interferência antrópica e, ainda, um lago artificial
circunvizinho a um pequeno ribeirão. Para as observações foram utilizados um
binóculo 8x35 e um guia de campo especializado para a identificação das
espécies. Ao todo, estão sendo amostradas cinco transecções lineares de 100
m cada. Os registros estão sendo realizados sem limite de distância, em ambos
os lados da transecção. Em função do gradativo aumento no poder de
identificação do observador com o avanço do estudo, estão sendo
considerados somente dados de presença/ausência das espécies, já que uma
possível subestimação inicial ocorreria em relação a dados de abundância
relativa. Ao todo, até o momento, foram identificadas 54 espécies de aves,
pertencentes a 20 famílias. As famílias mais representativas do trabalho são
Emberizidae (22,2%) e Tyrannidae (20,37%). As análises preliminares dos
dados indicam que as transecções mais heterogêneas quanto aos tipos de
ambientes estão apresentando um maior número de espécies registradas.
Palavras chave: levantamento, avifauna, ambientes urbanos.
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39. LEVANTAMENTO DA AVIFAUNA DE UMA INDÚSTRIA DO
PÓLO PETROQUÍMICO DE CUBATÃO - SP
Maria Cecilia Henrique Furegato.
E-mail comunicacao@carbocloro.com.br
A área estudada pertence a Carbocloro S.A. Indústrias Químicas e localiza-se
em Cubatão - SP. Inclui diversos ambientes, formados desde vegetação
secundária de floresta ombrófila densa de encosta, estabelecida como Reserva
Particular do Patrimônio Natural, até áreas abertas compostas de vegetação
heterogênea, onde se mesclam espécies nativas com exóticas, e lagoas. Este
levantamento foi realizado de 1992 a 2005, percorrendo-se trajetos préestabelecidos nos diversos ambientes que compõem o local. As observações
ocorreram semanalmente perfazendo o total de 3120 horas durante os treze
anos de observação. As aves foram identificadas utilizando-se binóculo 8 X 22
e por suas vocalizações. Detectaram-se 134 espécies, pertencentes a 16
ordens e 36 famílias. Do total de espécies, duas estão na categoria ameaçadas
de extinção para o Estado de São Paulo e 13 são endêmicas. As famílias com
maior número de espécies entre os Não-Passeriformes são Throchilidae com
13, sendo quatro endêmicas e Ardeidae com 09 espécies. Entre os
Passeriformes, as famílias com maior representatividade são: Tyrannidade e
Emberyzidade com 21 e 22 espécies, respectivamente. Dentre as espécies
encontradas podemos citar: Parabuteo unicinctus, Leptotila verreauxi,
Ramphodon naevius, Ramphastos dicolorus, Veniliornis spilogaster,
Pyrocephalus rubinus, Thryothorus longirostris, Cyclarhis gujanensis, Tangara
peruviana, Basileuterus culicivorus, Saltator fuliginosus e Saltator similis. A
reprodução de Certhiaxis cinnamomea, Synallaxis spixi, Camptostoma
obsoletum, Arundicola leucocephala, Amazilia fimbriata tephrocephala e
Zonotrichia capensis também foi acompanhada, desde a fase de ovo até o
abandono do ninho pelo filhote.
Palavras chaves: avifauna, indústria química, Cubatão
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40. PRIMEIRO REGISTRO DE NINHO DE SPIZAETUS ORNATUS
(FALCONIFORMES, ACCIPITRIDAE) NO MATO GROSSO DO
SUL
Heloiza Helena Silva de Moura¹
¹Museu Dom Bosco, Universidade Católica Dom Bosco-UCDB, Campo GrandeMS, E-mail: heloizamoura@yahoo.com.br
A fragmentação florestal vem provocando efeitos danosos às comunidades
biológicas, afetando drasticamente as populações de predadores do topo de
cadeia alimentar, em que estão as aves de rapina. Considerando a baixa
ocorrência de estudos sobre a biologia deste grupo, o presente trabalho tem
como objetivo registrar a primeira ocorrência de ninho de Spizaetus ornatus na
região de Mato Grosso do Sul fazendo simultaneamente a sua descrição
sinalizando para a necessidade de viabilização de projetos que fomentem
ações para a conservação desta espécie. O ninho de S. ornatus foi localizado
em novembro de 2005, na Reserva Particular do Patrimônio Natural Vale do
Bugio (19º56’S - 55º04’W), Corguinho-MS. Neste período havia dois indivíduos
adultos, com um deles sobre o ninho aparentando comportamento de
incubação. O ninho foi construído a 18, 21 m do solo, em uma forquilha da
ramificação secundária de uma árvore de Jatobá (Hymenaea sp.) com 23 m de
altura, diâmetro de copa com 7,25 m, 2,6 m de CAP. A distância do fuste e a
copa em relação ao ninho é respectivamente 5 m e 13 m. O Jatobá está
localizado a 22,70 m da encosta da elevação do terreno, em uma área de
vegetação com formações de bosque e sub-bosque em estágio de sucessão
vegetal, sendo o Jatobá o indivíduo mais alto do local. O ninho apresenta forma
arredondada com 20 cm de profundidade, circunferência interna de 2,40 m e o
material utilizado em sua construção foi, em maior quantidade, galhos do
próprio Jatobá, sem qualquer forração. Em janeiro de 2006 notou-se a sua
ocupação por um filhote e a presença de apenas um gavião adulto nas
proximidades, possivelmente um de seus pais tenha sido caçado em
propriedades vizinhas. Em abril do mesmo ano, o ninho já não ocupado foi
vistoriado, encontrando-se ossos de duas aves, penas de Cyanocorax
cyanopogon e de outra espécie não identificada, além de dois ossos de
mamíferos. É importante relatar as dificuldades encontradas no que tange à
carência de recursos que viabilizem pesquisas ornitológicas em Mato Grosso
do Sul, pois é de extrema urgência um monitoramento freqüente e um projeto
eficiente de educação ambiental voltado para a comunidade e assim tentar
evitar que informações necessárias para a conservação da espécie tanto aqui
no estado quanto no Brasil se percam.
Palavras chave: Spizaetus ornatus, ninho, Mato Grosso do Sul.
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41. LEVANTAMENTO DA AVIFAUNA DO CAMPUS DO
UNILESTE-MG, MUNICÍPIO DE CORONEL FABRICIANO, MG
Vânia Corrêa de Oliveira1 e Alan Loures-Ribeiro2
1 – Acadêmica de Ciências Biológicas, UnilesteMG, Ipatinga, MG. Email:
vaninhadeoliveira@yahoo.com.br 2 – Laboratório de Cordados, UnilesteMG,
Ipatinga, MG. Email: brazilraptors@yahoo.com.br
O campus do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais (UnilesteMG) é
uma área localizada no município de Coronel Fabriciano, com relativa
arborização em alguns de seus setores, incluindo espécies exóticas e nativas
e, ainda, dotada de ambientes tais como pastagem, edificações e jardins
arborizados. Considerando a inexistência de dados sobre a avifauna presente
no campus, este estudo tem como objetivo apresentar informações
preliminares da composição específica da avifauna presente em diferentes
ambientes. As observações iniciaram em setembro de 2005, a partir de cinco
pontos de amostragem, escolhidos em função dos tipos de ambientes
apresentados, tornando-os representativos da área estudada. As espécies
estão sendo identificadas com o auxílio de um binóculo 8x35 e guias de campo
especializados. O registro dos dados está sendo realizado na forma de
presença/ausência das espécies, considerando as condições limitantes iniciais
de identificação do observador, evitando assim vícios inerentes nas contagens
de indivíduos. Até o momento, foram identificadas 40 espécies de aves,
pertencentes a 16 famílias. As famílias mais numerosas são Tyrannidae e
Emberizidae (17,5% cada), Columbidae (15%) e Trochilidae (12,5%). Apesar
de preliminares, os dados sugerem uma riqueza específica maior nos pontos
com arborização e jardins, quando comparados aos locais com menor
diversidade estrutural de ambientes.
Palavras chave: Levantamento, avifauna, área urbana.
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42. AVIFAUNA DO PARQUE ECOLÓGICO DA LAGOA DA
PAMPULHA, BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS.
Lílian Mariana Costa1, Jordana Demicheli Ferreira1 e Marcos Rodrigues2
1
Graduação em Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais.
Belo Horizonte. lilianbio@gmail.com, jdemicheli@gmail.com.
2
Prof. Dr. do Depto. de Zoologia,, UFMG. ornito@icb.ufmg.
O Parque Ecológico Francisco Lins do Rego é uma ilha formada a partir de um
aterro na Lagoa da Pampulha, represa artificial urbana criada há cerca de 60
anos, em Belo Horizonte. O incessante crescimento da cidade modifica o
hábitat da região, alterando a composição da biota local. O objetivo deste
trabalho foi realizar um levantamento inédito da avifauna do Parque Ecológico,
uma vez que, recentemente inaugurado (em 2004), não possuía um inventário
de sua fauna. Coletaram-se também dados que evidenciam a reprodução das
aves no local. As espécies foram registradas através do censo por observação
direta e classificadas entre cinco classes de acordo com a freqüência de
ocorrência. Foram realizadas 21 visitas ao Parque durante o período de junho
de 2005 a abril de 2006, totalizando 84 horas de amostragem. Foram
registradas 84 espécies de aves, distribuídas em 35 famílias e 15 ordens. A
maioria das aves (45 espécies) pertence à Ordem Passeriformes. Tyrannidae é
a família mais bem representada, com 16 espécies, seguida de Furnariidae e
Ardeidae, com seis espécies cada. As aves aquáticas (18 espécies) perfazem
21% do total, sendo um terço delas Ardeidae. Dentre as espécies registradas,
28 (33%) são abundantes e sete (8%) ocasionais. Encontraram-se evidências
de que 32 espécies (38%) se reproduzem no Parque. Vinte e seis das 84
espécies registradas não estão presentes no último levantamento da região da
Pampulha, realizado há mais de 20 anos. Os resultados sugerem que o Parque
Ecológico é importante para a reprodução e abrigo de uma grande diversidade
de aves.
Palavras chave: Avifauna, lagoa, área urbana.
Órgão Financiador: Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte.
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43. OCORRÊNCIA E ANÁLISE DE PELOTAS DE ASIO STYGIUS
(AVES, STRIGIDAE), EM TAUBATÉ, VALE DO PARAÍBA DO
SUL, SP
Marco Aurélio Crozariol1 e Maria Cecília Barbosa de Toledo2
1
Depto. de Biologia, UNITAU, Taubaté, SP, E-mail: marcocrozariol@gmail.com
2
Depto. de Biologia, UNITAU, Taubaté, SP, E-mail: cecília@unitau.br.
As corujas são na sua maioria, de hábito noturno e comportamento pouco
conspícuo, sendo assim de difícil estudo no campo, tendo sua presença
percebida normalmente através do canto ou indícios de suas atividades no
local, como por exemplo, o encontro de pelotas. Dentre as corujas brasileiras,
Asio stygius tem sua biologia muito pouco estudada, bem como sua
distribuição que se encontra hoje muito falha e confusa. Os trabalhos mais
recentes vêm registrando a espécie em meios urbanos como, na região
metropolitana de Belo Horizonte e dentro da cidade de São Paulo. Desta forma,
o objetivo desse trabalho é contribuir com os registros de distribuição e biologia
de Asio stygius. A espécie foi registrada na área urbana da cidade de Taubaté,
Vale do Paraíba, SP, no Campus Bom Conselho (UNITAU). Durante o período
de estudo, foram coletadas penas e pelotas sempre que estas eram
localizadas. Todas as penas encontradas foram etiquetadas com informações
do local, data e coletor. As pelotas (duas no total) também foram etiquetadas e
guardadas dentro de saco plástico. O material regurgitado foi limpo utilizando
NaOH a 10% por quatro horas, sendo posteriormente todo o conteúdo coado
num pano e em seguida analisado e separado de acordo com o tipo de material
encontrado. Na análise das pelotas foram identificados ossos de aves (2
crânios e 1 mandíbula, 4 esternos, 5 pélvis, 10 metacarpos, 5 coracóides, 3
escapulas, 9 ulnas, 5 radios, 8 úmeros, 9 fêmures, 5 pigostilos e 14 tarsos), de
mamífero (1 mandíbula e 2 ulnas) e de anfíbio (1 pé). Também foram
encontrados fragmentos de insetos. A primeira pena foi encontrada no dia
22/XI/2005 e a ultima no dia 06/II/2006. De acordo com as observações e
registros das penas a presença da espécie em Taubaté ocorre entre os meses
de novembro e fevereiro, o que sugere uma provável migração após este
período. Com a análise do conteúdo das pelotas, podemos inferir que a
espécie se alimentou de cinco aves, um roedor, um anfíbio e poucos insetos.
Para uma maior compreensão sobre a época de ocorrência da espécie na
região, propomos uma continuação do trabalho.
Palavras chave: Asio stygius, pelota, ocorrência.

51

44. OCORRENCIA DE TARABA MAJOR (VIEILLOT, 1816) PARA
A REGIÃO SERRANA DO ESPÍRITO SANTO
Luciano Azevedo Vieira 1,2,3 , Pericles Rocha da Silva1,2, Piero Angeli Ruschi1,2,4
e Edson Felipe Hoffman de Barros1,2,4
1
– Projeto Planejando Paisagens no Corredor Central da Mata Atlântica
APROMAI / REBIO Augusto Ruschi
2
– Museu de Biologia Professor Mello Leitão – Santa Teresa, ES. E-mail:
ornitologia.mbml@gmail.com
3
– Laboratório de Biologia e Conservação de Vertebrados / UFES – Vitória,
ES
4
– Curso de Ciências Biológicas - Escola São Francisco de Assis – Santa
Teresa, ES
A distribuição geográfica de Taraba major no Brasil é descrita para grande
parte do território só não sendo encontrada em áreas mais ao Sul do país. É
uma espécie comum nas áreas florestadas da região de tabuleiros costeiros no
Sudeste do Brasil, sendo, porém, uma espécie ausente das listagens de
inventários feitos em altitudes superiores a 400 metros. Estudos sobre a
distribuição altitudinal de Taraba major são praticamente inexistentes na
literatura, por este motivo fornecemos aqui informações de dois registros de T.
major para altitudes superiores a 550 metros, que juntos são apresentados
como o primeiro registro da espécie para Santa Teresa, região Serrana do
Estado do Espírito Santo. O primeiro registro da espécie é proveniente de uma
coleta feita na localidade de Vila Nova sede do Município e datada de 15 de
maio de 2001, tratava-se de um macho coletado por Alberto Hoffman, cuja pele
se encontra depositada na coleção do Museu de Biologia Professor Mello
Leitão sob o número de tombo 7099. O segundo registro da espécie para o
Município ocorreu em 23 de Julho de 2005 durante as atividades de inventário
da avifauna em fragmentos florestais em propriedades rurais no entorno da
REBIO Augusto Ruschi. Um indivíduo foi observado, gravado e fotografado em
uma borda de floresta na localidade de Alto Santo Antônio (UTM
0336160/7806900). A documentação destes registros encontra-se com o
primeiro autor. Os indivíduos aqui retratados podem tratar-se de aves errantes
provenientes da encosta litorânea, porém, estudos pretéritos mostram que esta
espécie já havia sido detectada para a região de Itarana e para São Roque do
Canaã, ambos Municípios vizinhos a Santa Teresa, porém, localizados em
altitudes mais baixas, o que indica que a espécie também ocorra em ambientes
interioranos e possa ser proveniente destes. Estes registros evidenciam a
necessidade de maiores esforços em estudos com aves na região para
compreender como a espécie se distribui frente ao gradiente altitudinal da
Região centro serrana do Estado do Espírito Santo.
Palavras-chave: Taraba major, distribuição, altitude.
Órgão Financiador: Projeto Planejando Paisagens Sustentáveis no Corredor
Central da Mata Atlântica - Programa Petrobrás Ambiental
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45. CONSERVAÇÃO DAS AVES EM PROPRIEDADES RURAIS
NO ENTORNO DA RESERVA BIOLÓGICA AUGUSTO RUSCHI,
REGIÃO SERRANA DO ESPÍRITO SANTO.
Luciano Azevedo Vieira1, 2, Péricles Rocha da Silva1, 2, Piero Angeli Ruschi1, 2,
Edson Filipe Hoffman de Barros1, 2
1
- APROMAI / REBIO Augusto Ruschi, Santa Teresa – ES
2
– Mus. Biol. Prof. Mello Leitão, Santa Teresa – ES. email:
ornitologia.mbml@gmail.com
A fragmentação florestal decorrente do processo de uso e ocupação dos solos
é uma das principais ameaças à diversidade de aves na Mata Atlântica. Em
janeiro de 2005 foi iniciado um projeto com objetivo de estudar a diversidade de
plantas e animais em fragmentos florestais localizados em propriedades
particulares no entorno da Reserva Biológica Augusto Ruschi (REBIO). Cerca
de 400 horas de inventário foram realizadas até o momento (01/2005 a
05/2006) com amostragens mensais realizadas em campanhas de quatro dias
ao amanhecer e ao entardecer. Diversas espécies descritas pela literatura,
como sensíveis à fragmentação florestal, foram registradas em campo,
destacando-se:
Tinamus solitarius, Odontophorus capueira, Penelope
supercilairis, Leucopternis polionotus, Spizaetus tyrannus, Amazona
rhodocorytha, Hipoedaleus guttatus, Batara cinerea, Myrmotherula gullaris,
Grallaria varia, Neopelma aurifrons, Carpornis cucullata, Procnias nudicollis,
Lipaugus lanioides, Pyroderus scutatus, Sporophila nigricollis e Cyanocompsa
brissonii. Grande parte das espécies aqui mencionadas sofre algum tipo de
ameaça, causada pela descaracterização do habitat, por atividades antrópicas,
pela caça ou pela captura para o comércio. A riqueza de espécies encontradas
nos fragmentos do entorno da REBIO é proporcional à riqueza descrita por
Willis em seu “Birds of Santa Teresa” (257 espécies), havendo uma flutuação
de mais ou menos 19,4%. Este resultado indica que os fragmentos localizados
no entorno da REBIO mostram-se efetivos na conservação de espécies da
avifauna, possibilitando a troca de informações genéticas entre o bloco
contínuo e as áreas menores de mata. É possível que, quanto mais afastado
da reserva for o fragmento, menor seja a diversidade de espécies encontrada.
Esperamos checar essa informação no decorrer de nossos estudos, como
também, fornecer material para a tomada de decisões relacionadas à
conservação de aves no entorno desta Unidade de Conservação.
Palavras chave: Fragmentação, REBIO Augusto Ruschi, Riqueza.
Órgão Financiador: Projeto Planejando Paisagens Sustentáveis no Corredor
Central da Mata Atlântica - Programa Petrobras Ambiental
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46. AVIFAUNA EM FRAGMENTOS DE VEGETAÇÃO EM
VICENTE PIRES E ENTORNO, DISTRITO FEDERAL, BRASIL.
Iubatã Paula de Faria1
1
E-mail: iuba1@yahoo.com.br
Vicente Pires (VP) e seu entorno (Colônia Agrícola Cana do Reino, Jóquei
Clube de Brasília e Águas Claras) é uma região do Distrito Federal (DF) que
sofre influência direta de intensiva urbanização, parcelamento de lotes,
implantação de condomínios irregulares, degradação e redução de hábitats
típicos de Cerrado. Neste estudo é apresentado o resultado do levantamento
de aves feito em fragmentos de vegetação em VP e entorno. Durante agosto,
setembro e dezembro de 2005 e janeiro de 2006 foram realizados censos em
fragmentos da região, em horários de maior atividade das aves. Os fragmentos
amostrados abrangem ambientes de campo limpo, campo de murundus,
campo sujo, cerrado sensu stricto, mata de galeria, mata alagável e vereda. As
aves foram identificadas por vocalização e/ou visualização direta, em um total
de 60 horas de observação. Foram registradas 133 espécies de aves de 45
famílias. Dentre as aves registradas, duas espécies são consideradas
globalmente ameaçadas (Culicivora caudacuta e Coryphaspiza melanotis),
duas regionalmente raras (Aratinga jandaya e Asio flammeus) e 11 endêmicas
do Cerrado (Salvatoria xanthops, Melanopareia torquata, Herpsilochmus
longirostris, Suiriri islerorum, Antilophia galeata, Cyanocorax cristatellus,
Cypsnagra hirundinacea, Neothraupis fasciata, Charitospiza eucosma, Saltator
atricollis e Basileuterus leucophrys). Algumas espécies registradas em VP
como, Anthracothorax nigricollis, S. islerorum, Euphonia violacea,
Herpsilochmus atricapillus e H. longirostris não pertencem à lista de aves do
Parque Nacional de Brasília, uma unidade bem inventariada e próxima à área
de estudo, o que caracteriza novas áreas de ocorrência destas espécies dentro
do DF. Apesar do forte impacto causado pelo aumento da ocupação humana
na região, VP e entorno apresentam importantes hábitats para a conservação
da avifauna local, alguns bem restritos no DF, como campo sazonalmente
úmido e mata de galeria alagável. Apesar da relevante importância, grande
parte dos fragmentos amostrados está destinada à ocupação urbana.
Palavras chave: Cerrado, urbanização, fragmentação.
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47. LISTA DA AVIFAUNA DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO –
RJ
André Bohrer Marques
Lab. Ciências Ambientais LCA/UENF - Av. Alberto Lamego, 2000, Horto,
Campos dos Goytacazes – RJ. andrebmarques@yahoo.com.br
O município de Nova Friburgo situa-se na Serra dos Órgãos no Estado do Rio
de Janeiro e possui uma área de 932km2. Existem 05 unidades de conservação
(UC), no município. Estas UC são de grande importância, uma vez que permite
potencialmente a ligação entre o Parque Estadual do Desengano e o Parque
Nacional da Serra dos Órgãos, garantindo a manutenção da conectividade
entre os remanescentes. É apresentada uma lista qualitativa da avifauna,
resultado de várias visitas às UC realizadas nos anos de 2003 a 2006. Durante
as saídas de campo foram realizados registros visuais e auditivos de forma
aleatória procurando-se identificar o maior número de espécies. Registrou-se
um total de 199 espécies de aves pertencentes à 163 gêneros, 40 famílias e 17
ordens distintas. As famílias mais representativas quanto ao número de
espécies foram: Emberezidae (38), Tyrannidae (36), Trochilidae (11),
Furnariidae (11) e Formicariidae (10). Foram observadas 54 espécies
endêmicas (End) de mata atlântica, número que corresponde a 27% dos
registros. Foram registradas 07 espécies que estão na lista de aves
ameaçadas do RJ (Am) e na lista de aves provavelmente ameaçadas do RJ
(PAm), destas apenas 03 são endêmicas: Leucopternis lacernulata (Am),
Odontophorus capueira (PAm) e Procnias nudicollis (PAm). Registro que
merece destaque foi o da espécie Strix huhula, pois existem poucos registros e
informações sobre esta espécie no RJ em tal nível que não se pode determinar
o seu status de conservação. Esta quantidade de espécies endêmicas mostra a
importância desta região para a conservação da avifauna da Mata Atlântica.
Existem diversos registros e citações para Nova Friburgo, porém muitos não
foram registrados na lista, dentre eles destacamos: Laptasthenura setaria,
Biatas nigropectus (PAm), Hemitriccus furcatus (End. e PAm), Calyptura
cristata (End. e PAm) e Sphorophila falcirostris (Am). O número de espécies
registradas é provavelmente inferior ao real devido à aleatoriedade das
observações.
Palavras chaves: ave endêmica, mata atlântica, Nova Friburgo.
Apoio financeiro: FAPERJ/UENF
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48. AVES DO ALTO DA BOA VISTA, SERRA DO CIPÓ, MINAS
GERAIS
Henrique Belfort Gomes1 e Tadeu José Guerra2
1- Pós-Graduação em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre,
Universidade Federal de Minas Gerais, 30161-970, Belo Horizonte, MG, Email:
hbelfort@hotmail.com 2- Pós-Graduação em Ecologia, Departamento de
Zoologia, Instituto de Biologia, Universidade Estadual de Campinas,
C.P.6109,13083-970, Campinas, SP. Email: frugívoros@hotmail.com
Os Campos Rupestres da Serra do Espinhaço possuem uma alta diversidade
florística com um elevado número de espécies endêmicas e ameaçadas de
extinção, no entanto levantamentos sistemáticos da fauna ainda são escassos.
Com o objetivo de caracterizar a avifauna de uma área de Campo Rupestre,
entre abril de 2004 e fevereiro de 2006 realizamos o levantamento da avifauna
em uma área de aproximadamente 10 ha no Alto da Boa Vista, que se localiza
no entorno do Parque Nacional da Serra do Cipó e é composta por áreas de
afloramentos rochosos e campos com altitudes variando entre 1200 e 1350
metros. Os métodos de amostragem utilizados foram: censo por pontos (423
pontos em 47,5 horas), capturas esporádicas com redes de neblina, registros
visuais e auditivos ao longo de caminhadas realizadas mensalmente na área
de estudo. Identificamos 72 espécies pertencentes a 26 famílias. Esse total
corresponde a 12% das espécies registradas para o Cerrado e a 26% das aves
registradas para a Serra do Cipó. A família mais representativa foi Tyrannidae
com 12 (16,6%) espécies, seguida de Throchilidae e Emberizidae com seis
(8,3%) e Accipitridae, Falconidae e Thraupidae cada uma com cinco (6,9%)
espécies. Três espécies observadas são consideradas endêmicas do Cerrado:
Saltator atricollis, Porphyrospiza caerulescens e Cypsnagra hyrundinacea.
Polystictus superciliaris e Embernagra longicauda são endêmicas dos Campos
de Altitude do sudeste brasileiro e Augastes scutatus e Asthenes luizae
endêmicas dos Campos Rupestres do Espinhaço. Esta última e Poospiza
cinerea são consideradas vulneráveis à extinção. Embora a riqueza de
espécies encontrada seja relativamente pequena, a área possui uma alta
diversidade se considerarmos a pequena escala espacial amostrada.
Palavras-chave:Levantamento, Campos Rupestres, Serra do Cipó
Órgão financiador: Bolsa de mestrado do CNPq concedida a HBG e TJG,
IdeaWild

56

49. AVIFAUNA DA RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO
NATURAL CHÁCARA EDITH, BRUSQUE - SANTA CATARINA
Carlos Alberto Borchardt-Junior1, Glauco Ubiratan Kohler2, Tiago João
Cadorin2, Evair Legal2, Leda Maria Veber1 e Carlos Eduardo Zimmermann3
1
Biólogos, borchardtjr@yahoo.com.br 2Acadêmicos do Curso de Ciências
Biológicas
da
Universidade
Regional
de
Blumenau
(FURB),
glaucokohler@yahoo.com.br,
tiagocadorin@yahoo.com.br,
evairlegal@yahoo.com.br 3Biólogo do Instituto de Pesquisas Ambientais –
FURB, cezimmer@furb.br
A Floresta Atlântica é considerada um hotspot para a Conservação Mundial,
devido à grande biodiversidade e elevado grau de ameaça. Em Santa Catarina,
uma das áreas prioritárias para a Conservação das aves da Floresta Atlântica é
o Baixo Vale do Itajaí, onde se localiza a RPPN Chácara Edith. Este trabalho
objetivou o levantamento preliminar das espécies de aves que ocorrem nesta
Unidade de Conservação. A área de estudo localiza-se na área central do
município de Brusque (27º06´S 48º53´W), ocupando 415,79ha de Floresta
Atlântica de Terras Baixas e Submontana, em um maciço florestal de
aproximadamente 1200ha. O levantamento da avifauna foi realizado através de
observações ad libitum entre agosto de 2003 e abril de 2006, nas quais as aves
foram identificadas visualmente com auxílio de binóculo ou através das
vocalizações, eventualmente realizando gravações para documentação de
registro ou posterior identificação. Em fevereiro de 2006 iniciou-se um trabalho
de captura e marcação, utilizando redes de neblina. Foram registradas 172
espécies de aves, de 46 famílias, sendo relevantes por terem poucos registros
em Santa Catarina as seguintes espécies: Claravis pretiosa, Triclaria
malachitacea, Megascops sanctaecatarinae, Strix virgata, Chloroceryle aenea,
Nonnula rubecula, Celeus flavescens, Dryocopus lineatus, Dysithamnus
stictothorax, Myrmotherula unicolor, Herpsilochmus rufimarginatus, Terenura
maculata, Sclerurus scansor, Cichlocolaptes leucophrus, Xenops minutus,
Xenops rutilans, Hemitriccus orbitatus, Todirostrum poliocephalum, Phyllomyias
griseocapilla, Platyrinchus leucoryphus, Cnemotriccus fuscatus, Oxyruncus
cristatus, Piprites chloris, Turdus leucomelas e Chlorophanes spiza. Também
foram observados Leucopternis lacernulatus e Phylloscartes kronei,
ameaçados de extinção. Considerando a elevada riqueza de espécies e os
registros de espécies consideradas raras no estado, demonstra-se a
importância das RPPNs para a Conservação das aves em Santa Catarina.
Palavras-chave: avifauna, Floresta Atlântica, Santa Catarina.
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50. AVIFAUNA DO PARQUE ECOLÓGICO DO BASALTO:
COMPOSIÇÃO, FREQÜÊNCIA E ASPECTOS BIOLÓGICOS
Haroldo Cesar de Oliveira, João Henrique Barbosa, Alexandre Uehara do
Carmo, Daniela Fernandes e Amanda Piovesan Ucci.
Centro Universitário de Araraquara UNIARA. Rua Voluntários da Pátria, 1309
Centro – Araraquara, SP. www.uniara.com.br
Em ambientes urbanos, a fisionomia dos ecossistemas vem sendo
drasticamente modificada. As áreas verdes estão restritas a pequenos
fragmentos como praças, parques e terrenos baldios e o conhecimento da
comunidade de aves destas áreas serve-nos como importante bioindicador
para a manutenção e preservação ambiental, além de servir como ferramenta
para a implantação de programas de educação ambiental. Este trabalho
objetivou o levantamento qualitativo e o estudo da freqüência da avifauna do
Parque Ecológico do Basalto, além de levantar aspectos biológicos das aves
que lá se refugiam meio ao crescimento urbano da cidade de Araraquara-SP. O
parque, com 65.000 m2, localizado no perímetro urbano, era uma antiga
pedreira que foi desativada e desde 1998 passa por um programa de
revitalização. O levantamento ocorreu entre os meses de janeiro de 2005 a
janeiro de 2006 totalizando 114 horas de observação entre visitas diurnas
(05h30 às 09h30) e vespertinas noturnas (15h30 às 05h30). Foi utilizado o
método de transecto onde, através de um percurso pré-determinado e com o
auxílio de binóculos 7x35 e 10x50, fotografias e vocalizações, identificamos 87
espécies distribuídas em 28 famílias pertencentes a 13 ordens. A freqüência de
ocorrência foi medida através do número de registros de cada espécie pelo
número de visitas (26) e classificadas em categoria de ocupação. Pudemos
classificar 69% como aves residentes ou possíveis residentes e 31% como
ocasionais e/ou sobrevoantes e, dentre elas, houve a predominância de
espécies insetívoras (53%), frugívoras (16%) e onívoras (15%). O grande
número de espécies insetívoras e onívoras está relacionado diretamente com o
alto grau de alteração do ambiente, porém o número de aves frugívoras
também é relevante, já que esta guilda contribui de diferentes formas para a
recuperação e manejo dos ecossistemas. O significante número de espécies
residentes e prováveis residentes mostra a importância do parque para a
manutenção e preservação da avifauna. Concluímos que a conservação de
áreas verdes no interior das cidades é primordial para a preservação de
inúmeras espécies que, com a destruição de seu habitat natural, acabam se
refugiando nestes espaços.
Palavras chave: Avifauna urbana, Levantamento qualitativo, Preservação
ambiental.
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51. CAPTURA ACIDENTAL DE AVES SILVESTRES POR
ARMADILHAS PARA PEQUENOS MAMIFEROS DE SOLO NO
PARQUE NATURAL NASCENTES DO RIBEIRAO GARCIA,
BLUMENAU, SC.
Alessandro Becker1, Fernando José Venâncio1, Glauco Ubiratan Kohler1 e
Carlos Eduardo Zimmermann2
1
Acadêmicos do curso de Ciências Biológicas - Universidade Regional de
Blumenau,
2
Instituto de Pesquisas Ambientais (IPA) FURB, Blumenau-SC, e-mail:
cezimmer@furb.br.
Em estudos que envolvem captura de pequenos mamíferos é comum também
ocorrer a captura de outros grupos vertebrados, como anfíbios, répteis e aves.
As aves capturadas com este tipo de armadilha são geralmente as de hábitos
de forrageamento no solo. O objetivo do presente trabalho é relatar as espécies
de aves capturadas acidentalmente durante o trabalho de captura-marcaçãorecaptura de pequenos mamíferos, no parque Nacional da Serra do Itajaí, ao
Sul do município de Blumenau, Santa Catarina. Foram utilizadas 90 armadilhas
do tipo live-traps com espaçamento de 10 metros entre cada armadilha, em
três transectos de 300 metros cada. A cobertura florestal da área de estudos se
caracteriza por fisionomias dos estádios secundários da Floresta Ombrófila
Densa. Entre Janeiro a Dezembro de 2005 as armadilhas foram iscadas ao
anoitecer e revisadas duas vezes durante o dia, em quatro dias consecutivos
de coleta. Foram utilizados como isca, pedaços de milho, pasta de amendoim,
sardinha em lata e pedaços de bacon. Foram capturadas sete espécies de
aves silvestres divididas em quatro ordens (Tinamiformes, Galliformes,
Columbiformes
e
Passeriformes)
de
cinco
famílias
(Tinamidae,
Odontophoridae, Columbidae, Formicariidae e Turdidae) sendo as espécies:
Crypturellus obsoletus, Crupturellus tataupa, Odontophorus capueira Leptotila
rufaxilla, Formicarius colma, Chamaeza campanisona, Turdus albicollis. Três
das sete espécies capturadas são terrícolas Crypturellus obsoletus, C. tataupa
e Odontophorus capueira. As espécies Formicarius colma, L. rufaxilla, C.
campanisona e T. albicollis não são terrícolas, mas apresentam hábitos de
forrageamento no solo, o que justifica as capturas com este tipo de armadilha.
A maioria das espécies capturadas nas armadilhas são dificilmente capturadas
em redes de neblina, fato que reforça a possibilidade de uso deste método para
a captura de aves florestais.
Palavras chave: captura acidental, aves silvestres, armadilhas de solo.
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52. AVIFAUNA URBANA EM CIDADES
MINEIRO (MINAS GERAIS, BRASIL)

DO

TRIÂNGULO

Oswaldo Marçal Júnior1, Celine de Melo1, Alexandre Gabriel Franchin1,2, Rafael
Martins Valadão1,3
1
Universidade Federal de Uberlândia, Instituto de Biologia, Laboratório de
Ornitologia e Bioacústica, E-mails: marcaljr@ufu.br; celine@inbio.ufu.br 2
Programa de Pós-graduação em Ecologia e Conservação de Recursos
Naturais, UFU, agfranchin@hotmail.com 3 IBAMA - Escritório Regional de
Cáceres. E-mail: biorrafa@hotmail.com
No ambiente urbano podemos encontrar espécies de aves oriundas das áreas
naturais adjacentes, o que se deve principalmente ao impacto provocado pelas
atividades agropecuárias e industriais. O objetivo deste estudo foi realizar
levantamentos de aves na área urbana de nove cidades do Triângulo Mineiro,
no sentido de avaliar a riqueza e composição da avifauna e estabelecer os
níveis de similaridade de espécies entre as cidades pesquisadas. Essas
cidades foram: Araguari, Cascalho Rico, Indianópolis, Prata, Monte Alegre de
Minas, Canápolis, Centralina, Arapoã e Tupaciguara. O levantamento foi
realizado no período de setembro de 2005 a fevereiro de 2006. As observações
foram realizadas nos períodos da manhã, do nascer do Sol (duas horas de
duração) e da tarde (16 h às 18 h), totalizando 210 horas. Os registros das
espécies foram visuais e/ou acústicos. Foram amostradas áreas verdes
(praças, parques, jardins, etc) tanto no centro quanto na periferia. As aves
foram classificadas quanto a guildas alimentares, hábitos típicos, dependência
florestal e indicadores de qualidade ambiental. A composição da avifauna e
similaridade foram avaliadas pelo índice de Sorensen. Foram registradas 178
espécies, com destaque para: Accipiter bicolor, Buteogallus urubitinga, Falco
peregrinus, Laterallus viridis, Tringa solitaria, Amazona amazonica,
Aphantochroa cirrhochloris, Pteroglossus castaneus, Psarocolius decumanus.
Passeriformes foi a ordem mais representativa (51%) e espécies insetívoras
(n=72; 40,7%) e onívoras (n=46; 26,0%) foram predominantes em todas as
áreas pesquisadas. Das espécies registradas 45,7% apresentam hábitos
essencialmente florestais. Foram identificadas 69 espécies com status de
conservação (endemismo, espécies dependentes e/ou restritas ao tipo de
ambiente e espécies de valor comercial e/ou doméstico), incluindo quatro
espécies de aves endêmicas do Cerrado (Herpsilochmus longirostris, Antilophia
galeata, Hylocriptus rectirostris e Cyanocorax cristatellus). Cascalho Rico e
Canápolis foram as cidades com maiores riquezas (114 e 106 espécies,
respectivamente). O índice de Similaridade de Sorensen entre as cidades foi
superior a 0,65. Os resultados permitiram identificar 36 espécies de aves
comuns a todas as cidades pesquisadas.
Palavras chave: ambiente antrópico, ecologia urbana, Triângulo Mineiro
Orgão Financiador: FAPEMIG
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53. AVIFAUNA EM ÁREA ÚMIDA NO DISTRITO DE PASSO
RASO, MUNICÍPIO DE TRIUNFO, RS
Angelo Luís Scherer; Janete de Fátima Martins Scherer e Maria Virginia Petry
Laboratório de Ornitologia e Animais Marinhos, Universidade do Vale do Rio
dos Sinos. Av. Unisinos, 950. CEP: 93022-000, São Leopoldo, Rio Grande do
Sul, Brasil. E-mail: alscherer@pop.com.br e vpetry@unisinos.br
Áreas úmidas são locais importantes para um grande número de espécies de
aves que vivem associadas ou dependem destes ecossistemas. Tendo em
vista as poucas informações da avifauna existente nestes, o presente trabalho
tem por objetivo censar a avifauna de uma lagoa localizada no distrito de Passo
Raso, município de Triunfo, RS. No período de maio de 2005 a abril de 2006,
foram realizados censos mensais em 16 hectares do lago e no entorno da sua
margem, totalizando 16 horas de observação. Neste período, foram
visualizadas 97 espécies de aves distribuídas em 38 famílias, sendo as famílias
Tyrannidae (11 espécies), Emberizidae (8 espécies) e Ardeidae (7 espécies) as
com maior riqueza. As espécies com freqüência de ocorrência em todas as
observações foram Ardea alba, Vanellus chilensis, Pitangus sulphuratus e
Sicalis flaveola. A maior abundância de aves foi registrado para as espécies A.
alba, B. ibis, E. thula, Phimosus infuscatus, Vanellus chilensis e Sicalis flaveola.
Dentre as espécies registradas, 11,3% (n=11) são aves migratórias e as
demais são residentes para o estado. Como migrantes do hemisfério norte e
status vulnerável para o Rio Grande do Sul destaca-se Anthus nattereri e
Capsiempis flaveola e como migrante do sul, a espécie Tachycineta leucopyga.
Para o local do estudo, 17,5% das espécies ocorrentes são residentes, 54,6%
são prováveis residentes e 27,8% são ocasionais ou sobrevoantes. Sendo a
maioria das espécies de aves residentes e prováveis residentes, conclui-se que
esta área úmida é um importante local para alimentação e reprodução de aves.
Palavras chaves: levantamento, aves, vulnerável
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54. NOVOS REGISTROS DA GARÇA-AZUL
CAERULEA, PARA O RIO GRANDE DO SUL.

EGRETTA

Dimas Gianuca¹, Antônio Gomes Júnior¹ e Norton Mattos Gianuca²
¹ Departamento de Oceanografia – Fundação Universidade Federal de Rio
Grande. Caixa-postal 477, Cep 962001 900, Rio Grande (RS). E-mail:
dmsgianuca@hotmail.com ² Secretaria do Meio Ambiente de Rio Grande (RS).
Egretta caerulea possui coloração azul-ardósia quando adulta e branca quando
juvenil, passando por um estágio de transição “malhado”. Habita principalmente
estuários e outras áreas úmidas costeiras, onde se alimenta de pequenos
invertebrados e peixes, reproduzindo-se em manguezais. Na costa atlântica
distribui-se desde o sul dos EUA até o Uruguai. No Rio Grande do Sul, existem
apenas cinco registros da espécie, todos de indivíduos adultos e isolados,
desde 1983 até 2003. Dois na região de Porto Alegre (banhados da cabeceira
do Rio Gravataí e aeroporto Salgado Filho), um ao norte de Mostardas, um
próximo à Estação Ecológica do Taim e um no Pontal da Barra, próximo de
Pelotas, às margens da Lagoa dos Patos. Este último corresponde a um
indivíduo que permaneceu na área do final de julho até inicio de setembro de
1991. O presente trabalho apresenta novos registros da garça-azul no estado,
efetuados no município de Rio Grande. Um exemplar adulto foi registrado em
um banhado na Ilha dos Marinheiros, em 22/11/2001. Outro adulto foi
observado em um lago do Campus Carreiros da FURG em 06/06/2002,
22/04/2003 e 04/08/2003. Em 11/12/2005, foi observado um indivíduo em
plumagem de transição em uma margem lodosa da Ilha da Pólvora, no estuário
da Lagoa dos Patos; e em 30/12/2005, um adulto. Nesta mesma área se
observou um exemplar adulto regularmente, de 29/03/2006 até 28/04/2006.
Sendo que no dia 31/3/2006 havia duas garças azuis adultas e em 28/04/2006
uma adulta e outra juvenil. A juvenil foi identificada através das pernas
esverdeadas, a ponta das asas cinza e a ponta do bico preta; características
que ajudam a distingui-las de Egretta thula. Em duas ocasiões foi possível
observar uma garça-azul se recolhendo ao entardecer em um dormitório de
Egretta thula e Bubulcus ibis, localizado na Praça Tamandaré, no centro da
cidade de Rio Grande. Com base nestas informações, conclui-se que o
estuário da Laguna dos Patos é a principal área conhecida de ocorrência de
garças-azuis no estado; com registros de vários indivíduos juntos, além de
aves em plumagem juvenil e de transição. A região estuarina ainda possui
extensas praias lodosas, ricas em macroinvertebrados bentônicos, que
representam importantes áreas de alimentação para a espécie.
Palavras-chave: Egretta caerulea, estuário da Lagoa dos Patos, garça-azul.
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55. OCORRÊNCIA SAZONAL E REPRODUÇÃO DO SOCÓCARANGUEJEIRO NICTANASSA VIOLACEA NO ESTUÁRIO DA
LAGUNA DOS PATOS, EXTREMO SUL DO BRASIL.
Dimas Gianuca ¹
1 Departamento de Oceanografia - Fundação Universidade Federal de Rio
Grande. Caixa-postal 477, Cep 962001 900, Rio Grande (RS). E-mail:
dmsgianuca@hotmail.com
O socó-caranguejeiro Nyctanassa violacea, alcança 70 cm de comprimento e
alimenta-se principalmente de caranguejos. Distribui-se do sul dos EUA até o
Rio Grande do Sul na costa atlântica, e até o Norte do Peru na costa pacífica,
ocorrendo principalmente em manguezais. A distribuição do socó-caranguejeiro
no Rio Grande do Sul é desconhecida, sendo que sua ocorrência no estado
resume-se a apenas cinco registros isolados para as regiões norte e nordeste,
entre 1925 até 2001. O presente trabalho relata a ocorrência sazonal e a
reprodução do socó-caranguejeiro na Ilha da Pólvora, estuário da Laguna dos
Patos, Rio Grande, RS. A Ilha possui uma superfície de 45 ha, quase
totalmente cobertos por marismas. Também apresenta planos lamosos sem
vegetação e uma mata palustre de baixo porte, dominada pelo arbusto Myrsine
parvifolia (altura máxima de. 3 m). Atualmente, sob tutela da FURG, é uma
área dedicada à preservação, pesquisa e educação ambiental, e abriga um
Eco-museu aberto ao público nos finais de semana. Desde 2000 até 2006 a
avifauna do local vem sendo observada semanalmente, sendo que a partir de
2002 observou-se a presença de indivíduos de N. violacea, tanto pousados na
vegetação arbustiva como caçando caranguejos nos planos lamosos. As
primeiras observações de cada temporada foram efetuadas entre fim de agosto
e início de outubro e as últimas entre fim de fevereiro e fim início de abril. O
número de aves adultas que utilizaram o local a cada ano variou entre 9 e 13.
Em todos os anos houve nidificação, e em 2006 foram contados dez ninhos,
quatro ativos e seis inativos. Cada ninho ativo continha três ovos, sendo que
em um deles houve perda dos três por queda devido a um temporal. Nos
outros todos os filhotes se desenvolveram, resultando em um incremento de
nove indivíduos à população local. O estuário da Laguna dos Patos é o novo
limite sul da distribuição geográfica de N. violacea, e o único lugar conhecido
onde esta ave apresenta ocorrência sazonal. O período reprodutivo observado
coincide com o das populações de São Paulo e de Santa Catarina. A
abundancia de caranguejos Chasmagnathus granulatus, importante item
alimentar, e a presença de vegetação arbustiva, que lhes oferece refúgio e
estrutura para nidificação, são fatores que favorecem a ocorrência e a
reprodução da espécie no local.
Palavras-chave: Nyctanassa violácea, estuário da Lagoa dos Patos, Ilha da
Pólvora.
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56.
OCORRÊNCIA
DA
ÁGUIA-PESCADORA
PANDION
HALIAETUS NO ESTUÁRIO DA LAGUNA DOS PATOS, RIO
GRANDE, RS.
Dimas Gianuca ¹ e Norton Mattos Gianuca ²
¹ Departamento de Oceanografia – Universidade Federal de Rio Grande.
Caixa-postal 474, Cep 962001-900, Rio Grande (RS). E-mail:
dmsgianuca@hotmail.com ² Secretaria do Meio Ambiente de Rio Grande (RS).
Pandion haliaetus ocorre praticamente em todos os continentes, exceto na
Antártica, usualmente associada a grandes corpos de água. Alcança até 1,7 m
de envergadura e se alimenta basicamente de peixes que captura com as
garras. Reproduz-se na América do Norte e migra para o hemisfério Sul
durante a primavera e verão austral. Apesar de suas migrações alcançarem até
a Argentina, considera-se o litoral de São Paulo como a área mais austral onde
ocorre com regularidade. No Rio Grande do Sul, desde 1976 até 2005, existem
oito registros para as regiões norte e nordeste e um na região sul, de um
indivíduo sobrevoando o estuário da Laguna dos Patos. Justifica-se, portanto, a
divulgação de registros inéditos e de novas observações desta águia na região.
O segundo autor observou diversas vezes, durante a década de 60, um ou dois
exemplares que ocorriam durante os meses de primavera e verão, próximo à
antiga Ponte Preta, então existente sobre o canal que comunica a enseada
estuarina do Saco da Mangueira com a área da atual APA da Lagoa Verde. De
14/01/2006 à 17/03/2006 um exemplar foi observado regularmente nas
proximidades da Ilha da Pólvora, sempre no mesmo ponto, pousado sobre uma
estaca cravada em local de águas rasas. Também foi possível observá-lo
pescando nas imediações. O estuário da Laguna dos Patos é uma área
favorável à ocorrência da águia-pescadora devido às suas dimensões (± 1000
km²), à abundância de peixes e ao predomínio de águas rasas (70 % do
estuário possui menos de 1,5 m de profundidade), que facilitam a captura das
presas; e representa o limite sul da distribuição geográfica da espécie no Brasil.
Sabe-se que as águias-pescadoras costumam voltar aos mesmos locais, ano
após ano, permanecendo por pelo menos quatro meses antes de retornarem
para as regiões de nidificação. Provavelmente a utilização do estuário da
Lagoa dos Patos pelas águias-pescadoras venha sendo subestimada devido
ao pequeno esforço amostral na região.
Palavras-chave: Pandion haliaetus, estuário da Lagoa dos Patos, águiapescadora.
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57. ESTUDO PRELIMINAR DA AVIFAUNA DO MUNICÍPIO DE
DORES DE GUANHÃES - MG
Auler Rafaello Fernandes Coelho1, Bruno Durão Rodrigues2, Daniella Maria
Barbosa Mansur3, Isabela Melo Lopes Cançado4, Leopoldo Capanema de
Almeida 5 e Maria Cézar Ferreira Barbosa6.
1
Pós Graduado em Saúde da Família, Universidade Federal de Minas Gerais. 2
Pós Graduado em Análise e Planejamento Ambiental, Centro Universitário de
Belo Horizonte. 3 Professora do Curso de Ciências Biológicas da Faculdade de
Pará de Minas. 4 Graduada em Ciências Biológicas, Faculdade de Pará de
Minas. 5 Graduado em Ciências Biológicas, Pontifícia Universidade Católica de
Minas Gerais. 6 Coordenadora adjunta do Curso de Ciências Biológicas,
Faculdade de Pará de Minas. E-mail: projetococotas.cidadejardim@gmail.com.
Dores de Guanhães (19º 03’31’’ S e 42 º 55’35’’ W) está localizada na
Mesoregião administrativa do Vale do Rio Doce e na Microregião de Guanhães,
em Minas Gerais. Possui uma superfície territorial de 382 Km² e uma
população de 5.380 habitantes, destes 3.925 residem na área rural. O
Município está inserido no domínio da Mata Atlântica (florestas estacionais
semideciduais), sendo visíveis as pressões antrópicas sobre o meio ambiente.
Fragmentação e degradação de hábitat, coleta ilegal e tráfico de aves (mais
notavelmente de psitacídeos) são alguns dos problemas que ocorrem na
localidade. O objetivo deste trabalho é levantar qualitativamente as espécies
que compõem a avifauna do Município. Aves da região foram registradas no
período de julho de 2005 a fevereiro de 2006 com auxílio de binóculos e
máquina fotográfica. Foram realizadas observações em trajetos aleatórios
abrangendo áreas abertas antropizadas, áreas alagadas e borda de matas.
Foram registradas 17 espécies pertencentes a 13 famílias distribuídas em 6
ordens. A ordem mais representativa foi Passeriformes com 7 famílias e 8
espécies (Tyrannidae: Pitangus sulphuratus. Corvidae: Cyanocorax cristatellus.
Troglodytidae: Donacobius atricapilla. Thraupidae: Dacnis cayana, Thraupis
cyanoptera. Emberizidae: Sicalis flaveola. Cardinalidae: Saltator similis.
Icteridae Chrysomus ruficapillus), seguida de Falconiformes com 2 famílias e 3
espécies (Accipitridae: Rupornis magnirostris. Falconidae: Caracara plancus,
Milvago chimachima), Psittaciformes com uma família e 3 espécies
(Psittacidae: Aratinga auricapillus, Aratinga leucophthalma e Amazona
vinacea), e Gruiformes (Cariamidae: Cariama cristata), Cuculiformes
(Cuculidae: Crotophaga ani) e Piciformes (Picidae: Colaptes campestris) que
tiveram registro de apenas uma família e uma única espécie em cada. Apesar
de preliminar, o presente trabalho, já obteve dados importantes, tal como a
presença de Amazona vinacea na região. Tal espécie é citada como
“vulnerável” à extinção no Brasil, fazendo-se assim, necessária a elaboração
de ações que visem a preservação da avifauna local.
Palavras chave: Dores de Guanhães, levantamento qualitativo, avifauna.
Órgão Financiador: Prefeitura Municipal de Dores de Guanhães
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58. AVIFAUNA DA RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO
NATURAL MATA SAMUEL DE PAULA, NOVA LIMA, MINAS
GERAIS.
Jordana Demicheli Ferreira1, Felipe de Assis Alves1, Lílian Mariana Costa1 e
Marcos Rodrigues2
1,
Graduação em Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais.
Belo
Horizonte.
jdemicheli@gmail.com,
flpalves@gmail.com,
lilianbio@gmail.com.
2
Prof. Dr. do Depto. de Zoologia, UFMG. ornito@icb.ufmg.
A Mata Atlântica e o Cerrado são consideradas áreas prioritárias para
conservação da biodiversidade, por apresentarem alto grau de endemismo e
ameaça. O objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento inédito da
avifauna da Mata Samuel de Paula. Essa RPPN possui 147,83 hectares e está
localizada na transição entre Mata Atlântica e Cerrado, no município de Nova
Lima, MG. A área é constituída de fragmentos secundários de floresta
estacional semidecídua, cerrado e, nas maiores altitudes, desenvolve-se a
canga sobre formações ferruginosas. Foram avaliadas a situação de
conservação, endemismo e freqüência de ocorrência da avifauna.. Visitas
mensais à reserva foram realizadas de setembro de 2005 a abril de 2006, com
duração média de três dias cada, o que totalizou 149 horas de observação. O
levantamento das espécies foi feito através de observação audiovisual e
captura com redes. Registrou-se 125 espécies de aves pertencentes a 37
famílias. Tyrannidae se mostrou a mais representativa (28 espécies), seguida
de Thraupidae (11 espécies) e Furnariidae (10 espécies). Foram capturadas 45
espécies de 16 famílias, em um esforço total de 361 horas-rede. Quanto à
freqüência, oito espécies foram consideradas abundantes e 39 ocasionais.
Constam nesta lista 22 espécies de aves endêmicas da Mata Atlântica e quatro
endêmicas do Cerrado. Dentre as espécies observadas, duas são
consideradas globalmente quase-ameaçadas de extinção, Scytalopus
indigoticus e Embernagra longicauda, e uma é considerada vulnerável à
extinção, Poospiza cinerea. Considerando o tamanho reduzido da reserva, um
grande número de espécies endêmicas de aves foi encontrado, o que sugere a
importância da UC na conservação desses biomas ameaçados.
Palavras-chave: Avifauna, fragmentação de hábitat, Mata Atlântica, Cerrado.
Órgão Financiador: AngloGold-Ashanti South America
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59. AVIFAUNA DO PARQUE ECOLÓGICO DE GUNMA, SANTA
BÁRBARA – PARÁ
Maria Luiza Videira Marceliano; Alexandre Aleixo; Andreza de Lourdes Souza
Gomes.
Museu Paraense Emilio Goeldi. Coordenação de Zoologia/Ornitologia Setor de
Ornitologia, mlvideira@museu-goeldi.br, aleixo@museu-goledi.br
O Parque Ecológico do Gunma (PEGUNMA), um dos últimos remanescentes
florestais da região metropolitana de Belém, localiza-se no município de Santa
Bárbara do Pará, a 40 Km a nordeste de Belém. O PEGUNMA tem uma área
total de 540 ha, sendo 400 ha de floresta nativa, localizada à direita da rodovia
PA-391 (sentido Belém-Mosqueiro), e 140 ha, à esquerda da rodovia,
constituindo a sede do parque e área de reflorestamento. Esta área é
constituída de floresta de terra firme, várzea, igapó e capoeira. O objetivo deste
estudo foi realizar um inventário da avifauna do PEGUNMA. Foram realizados
estudos de campo durante maio de 2005 a maio de 2006, totalizando 100
horas de observação e 2400 horas/rede. A avifauna foi amostrada a partir de
uma combinação de técnicas que incluem: capturas com redes de neblina,
observações diretas e com auxilio de binóculos, gravações e informações
confiáveis, baseadas nas observações de terceiros. Foram registradas 122
espécies de aves distribuídas em 37 famílias na área de estudo. Dentre as
espécies de aves inventariadas, destacam-se Dendocincla fuliginosa
(Dendrocolaptidae), Sclerurus mexicanus (Furnariidae), Thamnophilus
aethiops, Myrmotherula hauxwelli, Cercomacra cinerascens, Pyriglena
leuconota, Hylophylax poecilonota, Phlegopsis nigromaculata (Formicariidae),
Mionectes macconnelli (Tyrannidae), Cotinga cotinga e Cotinga cayana
(Cotingidae). Várias das espécies florestais encontradas no PEGUNMA têm
distribuição bastante restrita ou se extinguiram na região metropolitana de
Belém. O táxon Phlegopsis nigromaculata paraensis é um exemplo de ave que
ocorre na matas do PEGUNMA e apresenta-se ameaçado de extinção. Este
estudo revelou que a região do PEGUNMA abriga uma avifauna bastante
diversificada e em bom status de conservação. Pesquisas científicas desta
natureza são de fundamental importância para o conhecimento sobre a
diversidade da avifauna desta unidade de conservação que fornecerão uma
base de dados mais ampla a fim de subsidiar projetos de educação ambiental.
Palavras-Chave: Avifauna, Região Metropolitana de Belém, Parque Ecologico
de GUNMA, Santa Bárbara – Pará
Orgãos financiadores: MPEG, JICA
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60. SULA DACTYLATRA LESSON, 1831 (PELECANIFORMES:
SULIDAE) NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, BRASIL:
PRIMEIROS REGISTROS
Ismael Franz1,4, Paulo Henrique Ott1,2,3, Rodrigo Machado2,3 e Ivone da Veiga
Fausto3
1
Laboratório de Zoologia, FEEVALE, Novo Hamburgo - RS 2Grupo de Estudos
de Mamíferos Aquáticos do Rio Grande do Sul, GEMARS, Porto Alegre - RS
3
Centro de Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos, CECLIMAR/UFRGS,
Imbé - RS 4E-mail: ismaelfranz@sinos.net.
Das nove espécies existentes de Sulidae, cinco ocorrem regularmente ou já
foram registradas em território brasileiro: Morus capensis, M. serrator, Sula
dactylatra, S. sula e S. leucogaster. A maior espécie da família - o atobágrande S. dactylatra - possui vasta distribuição pelos oceanos tropicais e
subtropicais. No Brasil, as maiores colônias reprodutivas da espécie se
concentram nas ilhas de Abrolhos, Atol das Rocas e Fernando de Noronha,
havendo registros também em Pernambuco (Recife), Bahia (Salvador), Espírito
Santo (Ilha da Trindade), Rio de Janeiro (Cabo Frio, São Tomé e Macaé) e
Santa Catarina (Moleques do Sul). Em 7 de fevereiro de 2006, um atobágrande foi resgatado pela Patrulha Ambiental (PATRAM) na Praia do Barco,
Capão da Canoa (29°45'S, 50°00'W), litoral norte do Rio Grande do Sul.
Encontrada imóvel na praia, a ave foi encaminhada ao Centro de Reabilitação
de Fauna Marinha e Silvestre (CERAM), mantido pelo Centro de Estudos
Costeiros, Limnológicos e Marinhos da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul (CECLIMAR/UFRGS) para tratamento, mas foi a óbito semanas depois. O
espécime, uma fêmea imatura, portava a anilha CEMAVE U17616 e foi
incorporado à coleção ornitológica do Museu de Ciências Naturais da
Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul (MCN 2.791). Em 28 de fevereiro
de 2006, outro atobá-grande, com plumagem de juvenil, foi encaminhado ao
CERAM (CECLIMAR/UFRGS). Ele fora encontrado debilitado na praia da
península de Mostardas (31°09'S, 50°49'W), litoral médio do Rio Grande do
Sul. Após a quarentena, foi solto em Tramandaí (29°59'S, 50°07'W), em 3 de
abril de 2006. A ave portava a anilha CEMAVE U18628. Esse registro foi
documentado através de fotos. A identificação dos dois espécimes baseou-se,
especialmente, na presença de um colar cervical branco conspícuo separando
a cabeça, de cor marrom, do restante do corpo. Essa é uma característica
ausente em qualquer plumagem de S. leucogaster. O atobá-grande ainda não
havia sido citado para o Rio Grande do Sul e os registros acima passam a ser
os mais meridionais da espécie, pois não são conhecidos registros para a
Argentina e Uruguai. Ademais, trata-se do primeiro registro da espécie
documentado por espécime na região sul do Brasil.
Palavras chave: Sula dactylatra, registros, Rio Grande do Sul.
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61. PRIMEIRA DESCRIÇÃO DE NINHO DE ARARA-AZUL-DELEAR ANODORHYNCHUS LEARI (BONAPARTE, 1856)
PSITTACIDAE
Andreza Clarinda Araújo do Amaral¹, Joaquim Rocha dos Santos Neto² e
Eurivaldo Macedo Alves³
¹PNUD
–
CEMAVE/IBAMA
e-mail:
andreza.amaral@ibama.gov.br,
²CEMAVE/IBAMA e-mail: joaquim.santos-neto@ibama.gov.br , ³Fundação
BIODIVERSITAS - CANUDOS
Endêmica do sertão da Bahia, a Arara-azul-de-Lear (Anodorhynchus leari)
pernoita e faz ninhos em cavidades naturais presentes em paredões de arenito
na região da Toca Velha, município de Canudos e Serra Branca, em
Jeremoabo. O presente trabalho objetivou fazer a caracterização de cavidades
utilizadas para a formação de ninho pelas Araras-azuis-de-Lear. Técnicas de
rapel foram utilizadas para acessar os ninhos. Até o momento foram montadas
ancoragens para o acesso a três cavidades, destas, duas apresentavam
colméias de Apis melifera próximas ou no seu interior, não permitindo as
caracterizações. Aquela onde foi possível descer de rapel apresentava-se a 23
metros do solo em um paredão que tem 39 metros de altura, com uma abertura
externa arredondada (1,35 m de altura X 1,46 m de largura) que forma uma
“câmara de entrada”. Partindo lateralmente do interior desta, temos a abertura
do ninho propriamente dita com formato ovalado (0,60 m de altura X 0,35 m de
largura). A cavidade se prolonga por 7,0 metros tangenciando a face do
paredão, no final desta ocorre a postura dos ovos em substrato de areia. Nesta
ocasião foram encontrados dois ovos. Mais estudos serão realizados, em
outras cavidades para se chegar a dados mais conclusivos que caracterizem
os ninhos da espécie.
Palavras chave: Arara-azul-de-Lear, Conservação, Educação Ambiental.
Órgão Financiador: FNMA, PROAVES, CEMAVE/IBAMA, PNUD,
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62. OCORRÊNCIA DA CHOQUINHA-OLIVÁCEA (DYSITHAMNUS
MENTALIS)
(PASSERIFORMES:
THAMNOPHILIDAE)
EM
FRAGMENTOS FLORESTAIS NA REGIÃO DE MARIANA - MG
Flávia Cappuccio de Resende1, Samila Rafaela Pereira Nardy2 e Rômulo
Ribon3
1
Graduanda em Ciências Biológicas na Universidade Federal de Ouro Preto
(UFOP), E-mail: flaviacappuccio@yahoo.com.br. 2Graduanda em Ciências
Biológicas na UFOP, E-mail: samilaufop@yahoo.com.br. 3Professor do
Departamento de Ciências Biológicas da UFOP, E-mail: ribon@iceb.ufop.br.
A Mata Atlântica é o bioma brasileiro que apresenta os maiores índices de
endemismo e é considerado um dos 36 hotspots de biodiversidade do mundo.
Atualmente o bioma apresenta-se fragmentado, está reduzido a menos de 8%
de sua extensão original. O bioma possui uma das mais elevadas riquezas de
aves do planeta: são 1.020 espécies, sendo 188 endêmicas e 112 ameaçadas.
O estudo da fragmentação florestal e de seus efeitos sobre as espécies é um
dos maiores desafios da Biologia da Conservação para traçar estratégias
visando à atenuação da ação humana sobre a perda da diversidade biológica.
Este trabalho analisa a influência da área de fragmentos de Mata Atlântica
sobre a incidência da choquinha-olivácea (Dysithamnus mentalis)
(Passeriformes: Thamnophilidae), espécie insetívora do sub-bosque florestal,
na região de Mariana, MG. A pesquisa teve a duração de um ano e os dados
foram coletados em 15 fragmentos florestais nos meses de janeiro a maio de
2005. O tamanho dos mesmos variou entre 5,5 e 44,2 hectares. Os fragmentos
eram isolados, circundados por pastagens, capoeiras e plantações. A presença
da espécie nos mesmos foi verificada a partir de chamas-eletrônicas,
determinando-se, arbitrariamente, um número de até 30 chamas em cada
fragmento, feitas em intervalos de cerca de 50 metros. Esse número foi menor
quando a espécie foi encontrada com menos de 30 chamas ou quando o
pequeno tamanho dos fragmentos não permitia a realização de tal montante.
Assim o número de chamas por fragmento variou em função da resposta das
aves e do tamanho dos mesmos. Em cinco fragmentos florestais foi constatada
a presença de Dysithamnus mentalis. Os resultados foram analisados através
de regressão logística, que mostrou haver uma relação positiva e
marginalmente significativa entre a presença da espécie e a área do fragmento
(Qui-quadrado = 3,31; p = 0,068; beta = 0,0918). Portanto, a ocorrência da
choquinha-olivácea na região de Mariana parece ser determinada pela área do
remanescente, como verificado em outro estudo na região de Viçosa (MG),
onde a incidência da espécie é positivamente relacionada à área dos
fragmentos e negativamente relacionada ao seu isolamento. Assim, tendo em
vista a sustentação da espécie, é prioritária a conservação de grandes
fragmentos de Mata Atlântica.
Palavras chave: Dysithamnus mentalis, fragmentação florestal, Mata Atlântica.
Órgão Financiador: PIBIC (CNPq/UFOP)
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63. NOVOS REGISTROS DE AVES NO PARQUE ESTADUAL
MARINHO DA LAJE DE SANTOS, SANTOS-SP
Fausto Rosa de Campos1, Danilo do Carmo da Silva1, Fausto Pires de
Campos2,3 e Patrícia de Jesus Faria4
1
Parque Estadual Marinho da Laje de Santos, Instituto Florestal-SMA, Avenida
Bartolomeu de Gusmão 194, CEP 11030-500, Santos-SP 2Instituto
Florestal/SMA, São Paulo-SP 3 Sociedade de Defesa do Litoral Brasileiro, São
Paulo-SP 4Depto de Genética e Evolução, UFSCar, São Carlos, SP E-mail:
faustinhotrindade@uol.com.br
O Parque Estadual Marinho da Laje de Santos (PEMLS) foi criado em 27/09/93
e compreende a Ilha Laje de Santos, de coordenadas 24º19'S e 46º 10'W,
situada num quadrilátero de 5.000 ha distante 36 km da costa paulista. É uma
Unidade de águas claras e propícia ao mergulho. Segundo dados publicados
para o PEMLS, até 1999 haviam sido registradas 17 espécies de aves, sendo
12 marinhas e cinco não-marinhas. Dentre as marinhas, apenas cinco espécies
se reproduzem nesta ilha costeira, sendo elas o gaivotão Larus dominicanus,
três espécies de trinta-réis Sterna hirundinacea, S. eurygnatha e S. maxima,
que formam colônias no inverno, e o atobá-marrom Sula leucogaster que
procria durante o ano todo. Trata-se da única ilha no Brasil que constitui sítio
reprodutivo freqüente destas três espécies de trinta-réis. As demais espécies
são
apenas
visitantes:
Thalassarche
melanophris,
Thalassarche
chlororhynchos, Puffinus gravi, Oceanites oceanicus, Fregata magnificens,
Spheniscus magellanicus, Catharacta sp, Egretta thula, Porphyrula martinica,
Coragyps atratus, Crothophaga ani e Thraupis sayaca. Neste estudo foi
possível constatar a presença das espécies anteriormente descritas e registrar
a ocorrência de outras dez espécies, sendo cinco marinhas: o pardelão-gigante
Macronectes giganteus, o petrel-do-cabo Daption capensis, o bobo pequeno
Puffinus puffinus, o trinta-réis-comum Sterna hirundo e o atobá-grande Sula
dactylatra. No meio terrestre foram documentados o falcão-peregrino Falco
peregrinus, o caracará Polyborus plancus, o bentevi Pitangus sulphuratus, a
tesoura Tyrannus savana e o caminheiro-de-espora Anthus correndera. Foi
possível constatar que a Laje de Santos, ao invés de ser um rochedo nu, como
é geralmente conhecida, apresenta-se rica em diversidade e abundância de
aves marinhas. Ocorreram avistagens de outras 3 espécies de aves do meio
terrestre cuja identificação não foi possível. Esses dados mostram a
necessidade de se aumentar o número de estudos e a freqüência de
observações no PEMLS, em especial após as chuvas de final de ano, quando
manchas esparsas e verdejantes de gramíneas surgem entre as depressões do
solo.
Palavras chave: Laje de Santos, aves marinhas e novos registros
Órgão Financiador: Instituto Florestal/SMA-SP e Projeto Alcatrazes/SDLB-SP.
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64. LISTA PRELIMINAR DA AVIFAUNA DA CHAPADA DOS
GUIMARÃES, MT
João Batista de Pinho1, Leonardo Esteves Lopes2, Bianca Bernardon1, Luciana
Pinheiro Ferreira1, Paula Fernanda Albonette de Nóbrega1, Tatiana Colombo
Rubio1, Fabiano Ficagna de Oliveira3, Giuliano Bernardon3, Marcos MaldonadoCoelho4 e Marcelo Ferreira de Vasconcelos2
1
Laboratório de Ornitologia, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, MT.
E-mail: pinho@cpd.ufmt.br 2PG em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida
Silvestre, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG 3Grupo
Semente, Chapada dos Guimarães, MT 4Department of Biology and
International Center for Tropical Biology, University of Missouri, EUA.
Durante os períodos de 27 de setembro a 6 de outubro de 2005 e 28 de março
a 06 de abril de 2006 foi realizada uma Avaliação Ecológica Rápida (AER) do
Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. Os métodos utilizados durante
os 20 dias de trabalho de campo incluíram observações com o auxílio de
binóculos, gravações de vocalizações, captura de espécimes com redes de
neblina, censo por pontos, bem como a coleta de aves com espingarda de
pressão. Durante a AER foram registradas 231 espécies de aves para a
Chapada dos Guimarães. Dados não publicados obtidos anteriormente à AER
pelos autores, dados de literatura e coleções de diversos museus elevaram
para 374 o número de espécies já registradas para a região. Cerca de 40
outras espécies são também citadas na literatura para a região, mas seus
registros foram considerados duvidosos, necessitando ainda de confirmação. A
avifauna da Chapada dos Guimarães é típica do Cerrado, contendo 12
endemismos. Uma marcada influência amazônica é observada nas matas
ciliares e de encosta, com destaque para Pteroglossus inscriptus, Campephilus
rubricollis, Myrmeciza atrothorax e Machaeropterus pyrocephalus. A grande
extensão de Cerrado ainda em bom estado de conservação possibilita a
existência de diversas espécies de predadores de topo de cadeia, tais como
Harpyhaliaetus coronatus, Spizaetus tyrannus, S. ornatus, S. melanoleucus e
mesmo Harpia harpyja, esta última sendo, provavelmente, apenas vagante.
Dentre as espécies ameaçadas de extinção registradas destaca-se
Euscarthmus rufomarginatus. O primeiro registro documentado de Caprimulgus
longirostris para o estado de Mato Grosso foi também efetuado, tendo-se
coletado dois machos da espécie. A lista aqui apresentada deve ser
considerada ainda preliminar, pois se acredita que, à medida que outros
museus forem visitados e alguns registros duvidosos forem checados, novas
espécies serão acrescentadas à lista da Chapada dos Guimarães.
Palavras chave: Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, Cerrado.
Órgão Financiador: IBAMA
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65. DISTRIBUIÇÃO DE AVES EM ÁREAS DE SILVICULTURA DE
EUCALIPTO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Júlio César da Costa1, Gustavo Sigrist Betini2 e Luciano Martins Verdade3
1
Mestrando em Recursos Florestais USP/ESALQ, E-mail: jccosta@esalq.usp.br
2
Doutorando em Ecologia de Agroecossistemas, USP/ESALQ,
Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos, E-mail: gsbetini@esalq.usp.br
2,3
Laboratório de Ecologia Animal, Depto. Ciências Biológicas, USP/ESALQ, Email: lmv@esalq.usp.br.
Com o objetivo de entender a estrutura da comunidade de aves presentes em
áreas de silvicultura no Estado de São Paulo, onze fazendas de produção de
eucalipto em atividade produtiva foram amostradas. As áreas distribuem-se
pelo Estado de São Paulo no sentido nordeste – sudoeste, sendo Altinópolis,
na divisa com Minas Gerais, o município mais a nordeste e Itararé, na divisa
com o Paraná, o mais a sudoeste. A vegetação natural e o uso do solo nas
fazendas são bastante semelhantes, constituindo-se de vegetação secundária
em diversos níveis de regeneração. O método utilizado para o levantamento
das espécies de aves foi o de busca ativa. A fim de levantar o maior número
possível de áreas, optou-se por períodos rápidos em cada fazenda e um
número maior de fazendas. Assim, as áreas foram amostradas com um esforço
que variou de três a nove horas. Apenas duas fazendas tiveram um esforço
amostral maior (36,5 e 100,5 horas) por fazerem parte de estudos de mais
longa duração. Nove outras fazendas foram amostradas, num total de 60 horas
de observações entre os meses de Fevereiro e Março de 2006. Junto às áreas
que tiveram períodos maiores de esforço, foram identificadas 245 espécies de
aves, o que representa cerca de 30% das espécies existentes no Estado de
São Paulo. Desse total, 13 espécies estão em algum grau de ameaça, segundo
a lista de espécies ameaçadas de extinção do Estado de São Paulo. Apenas
uma espécie (Culicivora caudacuta) é considerada ameaçada (vulnerável) pela
lista do IBAMA. Os resultados refletem uma comunidade composta por
espécies generalistas, onde as aves mais especializadas em cada ambiente já
foram extintas. Esse fato possivelmente está relacionado com o intenso e longo
histórico de antropização do Estado de São Paulo.
Palavras-chave: aves, eucalipto, São Paulo.
Órgão financiador: Ripasa S/A
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66. AVIFAUNA DA REGIÃO DO PIAUS, NOVA XAVANTINA-MT
Clarisley Silva Souza1 e Regina de Souza Yabe1
1
Universidade do Estado de Mato Grosso, Campus de Nova Xavantina, Depto
de Ciências Biológicas, BR 158, Km 148, Caixa postal 08, CEP: 78690-000,
Nova Xavantina – MT, E-mail:clarisleyaves@yahoo.com.br.
Na década de 40, Helmut Sick, então integrante da “Expedição Roncador Xingu” inventariou 245 espécies de aves na região, hoje, município de Nova
Xavantina. Em 1949, o Instituto Butantan, sob a chefia do Dr. Alphonse R.
Hoge, registrou mais 59 novas espécies, em expedição científica à região.
Após esta data, a ornitologia local praticamente permaneceu esquecida, sendo
o presente estudo, o início de uma retomada das pesquisas nesta área. O
objetivo deste estudo foi inventariar a avifauna da região do Piaus (14º41’08” S;
52º34’25” W), município de Nova Xavantina – MT, impactada por um projeto de
assentamento familiar. Para tanto, foram percorridos oito transecções,
estabelecidas em áreas de cerrado sensu stricto, mata de galeria e mata ciliar,
além de amostragens não sistemáticas em ambientes antropizados e em
corpos d’água. As espécies foram registradas com auxílio de binóculo 8 x
40mm e guias de campo. O estudo ocorreu durante quatro dias mensais, de
janeiro de 2005 a março de 2006. Foram registradas 153 espécies de aves - 19
ordens e 43 famílias - destacando-se, dentre os não-passeriformes (32
famílias, 91 espécies), a família Picidae (10 espécies). Dentre os Passeriformes
(11 famílias, 62 espécies), destacou-se a família Emberizidae (27 espécies).
Entre os ambientes amostrados, a mata ciliar apresentou a maior riqueza (76
espécies; 31,28%), seguida pelo ambiente antropizado (62 espécies; 25,51%) e
pelo cerrado sensu stricto (57 espécies; 23,46%). Das espécies inventariadas,
54% são dependentes, total ou parcialmente, do ambiente florestal. Quatro
espécies são endêmicas do bioma Cerrado (Amazona xanthops, Antilophia
galeata, Saltator atricollis e Cyanocorax cristatellus). Duas merecem destaque
por seus status de vulnerabilidade: o gavião-de-penacho (Spizaetus ornatus) e
o urubu-rei (Sarcoramphus papa), que vem escasseando-se com rapidez, já
raro em alguns estados brasileiros. Dois problemas, em decorrência do
assentamento, atingem diretamente a avifauna: a substituição dos hábitats
naturais por pastagens e cultivo de pequenas lavouras, e a caça. A caça de
subsistência atinge principalmente as famílias Tinamidae, Cracidae e
Columbidae, enquanto a predatória exerce maior pressão sob as famílias
Accipitridae, Falconidae e Psittacidae.
Palavras-chave: Inventário, Cerrado, caça.

74

67. LEVANTAMENTO DA AVIFAUNA DO LAGO SUCUPIRA,
PARQUE ESTADUAL DO ARAGUAIA – MT
Dalci M. M. de Oliveira1, Fernando do Prado Florêncio2, Alcimara Feraboli
Cursino2, Maria Soemia Alves França1 e Regina de Souza Yabe2
1
Universidade Federal do Estado de Mato Grosso – UFMT 2Universidade do
Estado de Mato Grosso – UNEMAT, Campus de Nova Xavantina, MT, E-mail:
fpradof@yahoo.com.br.
As planícies de inundação localizadas na bacia dos Rios Araguaia - Tocantins
têm sido objeto de intensos estudos, dentre elas a planície do Bananal. Essa
planície tem-se revelado um importante complexo aquático com alta
diversidade de espécies. O Parque Estadual do Araguaia está inserido a norte
da planície do Bananal, compreendendo uma área de 230.000ha e delimitado
pelo Rio Araguaia e Rio das Mortes. Este trabalho tem como objetivo verificar a
diversidade da avifauna do Lago Sucupira, um lago de meandro ligado à
margem direita do Rio das Mortes (12º 25’47,6”S e 50º56’33.9” W). As
observações foram realizadas em 12 setembro de 2004, no período de 06:00
às 19:00 horas, com o auxílio de binóculos (8 x 40mm) e guias de campo. Para
o cálculo de diversidade foi utilizado o índice de Shannon-Wiener. Foram
observados 540 indivíduos, distribuídos em 56 espécies (residentes e
migratórias), 30 Famílias e 14 Ordens: Passeriformes (16,67%), Piciformes
(13,33%), Charadriiformes (13,33%), Falconiformes (10%), Ciconiiformes
(10%), Gruiformes (6,67%) Pelicaniformes (6,67%), Anseriformes (3,33%),
Columbiformes (3,33%), Coraciiformes (3,33%), Cuculiformes (3,33%),
Galliformes (3,33%), Opisthocomiformes (3,33%) e Psittaciformes (3,33%). As
espécies com maior abundância foram o cabeça-seca Mycteria americana, com
20,7% dos indivíduos observados, Opisthocomus hoazin (9,26%) e
Phalacrocorax brasilianus (7,41%). Os valores de diversidade e uniformidade
H’= 4,713 e U = 0,812, respectivamente. A diversidade do Lago Sucupira
reflete um ambiente com grande disponibilidade de alimentos, locais para
nidificação e pouso para aves que utilizam esta rota para migração em direção
a Amazônia. A vegetação de entorno está bem conservada, apresentando
algumas espécies de macrófitas aquáticas, importante abrigo para os peixes.
Entretanto, estudos sobre a avifauna local ainda são escassos. Assim,
trabalhos mais detalhados na região são necessários para compreender as
necessidades ecológicas das aves, bem como propor medidas
conservacionistas para as espécies de aves da região.
Palavras-chave: diversidade, avifauna, planície de inundação.
Órgão Financiador: FEMA
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68. ABUNDANCIA DE AVES DE RAPINA PLANADORAS NO
PARQUE ESTADUAL DO RIO DOCE, MINAS GERAIS.
Eduardo Pio M. de Carvalho Filho, Giancarlo Zorzin e Marcus Canuto.
S.O.S. FALCONIFORMES – Centro de Pesquisa para a Conservação de Aves
de Rapina Neotropicais. Rua Odilom Braga, 1370,
Mangabeiras, Belo
Horizonte – MG. E-mail: falconiformes@vsnet.com.br.
Muitas das técnicas empregadas em levantamentos avifaunísticos não são
eficientes para uma avaliação qualitativa mais concisa da comunidade de aves
de rapina. A baixa densidade dessas espécies, somada a sua grande
mobilidade e as dificuldades de amostragens em área florestais faz com que as
premissas de técnicas convencionais não sejam adequadas. Objetivamos
estimar a riqueza e a abundância de aves de rapina diurnas do Parque
Estadual do Rio Doce, este que representa o maior remanescente da Mata
Atlântica no estado de Minas Gerais com 35.000 ha. Para tal realizamos três
campanhas distribuídas nos meses de abril e julho de 2005 e uma em janeiro
de 2006. No total foram realizados 33 pontos de observação, localizados em
árvores emergentes, colinas e de barcos em algumas lagoas, com tempo de
espera de cinco horas, das 7:00 às 12:00 hr. Obtivemos 658 contatos com aves
de rapina de 30 espécies. Este método de censo é mais indicado para espécies
de médio e grande porte, que planam acima da mata, o que pode ter resultado
na baixa freqüência de táxons de pequenos porte de sub-bosque como
Harpagus diodon, Accipiter erythronemius e Micrastur ruficollis, registrados em
apenas dois pontos. A espécie mais comum foi Coragyps atratus, observada
em 100% dos pontos, seguido de Rupornis magnirostris notado em 72% dos
censos. Outros cathartides também foram muito freqüentes, Sarcoramphus
papa (64%), Cathartes aura (52%) e Cathartes burrovianus (49%). Das
espécies ameaçadas de extinção no estado a mais freqüente foi Spizaetus
melanoleucus (33%), seguido de Leucopternis lacernulatus (25%), Spizaetus
ornatus, Spizaetus tyrannus e Leucopternis polionotus foram bem menos
freqüentes, detectadas em 12%, 7% e 3% dos pontos, respectivamente.
Apoio: Birders' Exchange, Biocev Meio Ambiente Ltda.
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69. NOVOS REGISTROS DE ACCIPITER POLIOGASTER
(TEMMINCK, 1824) PARA O ESTADO DE MINAS GERAIS
Giancarlo Zorzin1, Gustavo Bernardino Malacco2, Dimas Pioli3
1
SOS Falconiformes – Centro de Pesquisa para a Conservação de Aves de
Rapina Neotropicais; E-mail: falconiformes@vsnet.com.br; 2Delta Consultoria
Ambiental, E-mail: malacco@hotmail.com; 3CBRO - Comitê Brasileiro de
Registros Ornitológicos, E-mail: aves_7@hotmail.com
Accipiter poliogaster, tauató-pintado, é a maior espécie do gênero no Brasil.
Como outros falconiformes deste gênero, é uma espécie inconspícua que
habita matas primárias, secundárias e ciliares/galeria. A espécie possui uma
distribuição caracterizada por registros esparsos e pontuais pelo continente
Sul-Americano, enquanto que no Brasil é encontrada nas regiões Amazônica e
centro-meridional. O escasso conhecimento sobre a biologia geral da espécie,
como por exemplo seu suposto comportamento migratório, sua biologia
reprodutiva e sua ecologia alimentar, coloca a espécie em um status incerto de
conservação. No estado de Minas Gerais a espécie é considerada
provavelmente extinta, sendo que os únicos registros são provenientes dos
arredores do município de Viçosa, na ocasião classificada por J. Moojen como
Accipiter pectoralis, e em 1978, quando Augusto Ruschi registrou a espécie no
Parque Nacional do Caparaó. Entretanto, a espécie foi registrada recentemente
em trecho de mata ciliar no Parque Nacional da Serra do Cipó e na área rural
do município de Camanducaia por Carlos Eduardo Alencar Carvalho. Neste
trabalho relatamos novos registros de A. poliogaster no estado de Minas
Gerais, devido à raridade desta espécie. Registramos um indivíduo planando
sobre trecho de mata primária no Parque Estadual do Rio Doce, em novembro
de 2004. A reserva representa o maior remanescente de mata atlântica do
estado, com aproximadamente 36.000 hectares. A espécie também foi
registrada no mês de abril de 2006 na Fazenda Águas Emendadas, de
propriedade da Satipel Florestal, município de Uberaba. A fazenda possui
cerca de 6.000 hectares, sendo 2100 hectares de áreas naturais compostas
principalmente por cerrado sentido restrito e campos. O registro ocorreu na
borda de plantação de eucalipto, margeando extensa formação savânica e a
aproximadamente 200m de uma área de cerrado (sensu stricto) de 130 ha. Os
citados registros em áreas do Bioma Cerrado corroboram a ocorrência da
espécie em trechos florestais desta fisionomia ou podem indicar possíveis
movimentos sazonais da espécie.
Palavras-chave: Accipiter poliogaster, Tauató-pintado, Cerrado, Minas gerais.
Órgãos financiadores: Satipel Florestal.
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70.
REGISTROS
DO
TAUATÓ-PINTADO
ACCIPITER
POLIOGASTER
(TEMMINCK,
1824,
FALCONIFORMES:
ACCIPITRIDAE) PARA O ESTADO DE SÃO PAULO1
Carlos Candia-Gallardo2, Paulo de Tarso Zuquim Antas3, Fabio Schunck4,
Giulyana Althmann Benedicto4,
2
LePAC, Dep. de Ecologia, IB, USP, São Paulo-SP, E-mail:
floresta@gmail.com 3Fundação Pró-Natureza-FUNATURA, Brasília-DF 4Lab.
de Ornitologia, Dep. de Zoologia, IB, USP, São Paulo-SP.
O tauató-pintado Accipiter poliogaster é o maior representante do gênero. Suas
diferenças de plumagem por classe etária são tão significativas que até 1961 o
juvenil foi tratado como espécie independente (“Accipiter pectoralis”).
Apresenta ampla ocorrência geográfica, englobando quase toda a América do
Sul. A distribuição no Estado de São Paulo ainda necessita de maior
detalhamento. Registros documentados (peles) indicam a ocorrência em IperóIpanema (localidade tipo), Pirajuí e Santo Amaro (registro duvidoso). Registros
visuais mais recentes ampliam a área de ocorrência para a E.E. Juréia-Itatins,
Itaboa-Ribeirão Branco, São Bernardo do Campo, Intervales, Ribeirão Grande
e Itanhaém. No dia 14 de novembro de 2005, durante trabalho de
monitoramento de aves efetuado pela Fundação Pró-Natureza nas áreas da
cia. Suzano Bahia Sul Papel e Celulose S.A, esse gavião foi registrado em
fragmento de Mata Atlântica submontana com boa estrutura de copas e em
estágio avançado de regeneração (caracterizado conforme a resolução no 1 de
31/01/1994 do CONAMA). Situado no município de São José dos Campos (23o
00’S 46º 00’ W), o fragmento possui uma área de cerca de 400ha e está entre
650 e 800m de altitude, nas encostas da Serra da Mantiqueira. Durante cerca
de cinco minutos foi observado um indivíduo adulto pousado em uma árvore
emergente, na orla de uma estrada que corta o fragmento. Os registros
recentes no Estado de São Paulo concentram-se na região leste, onde estão
localizados os melhores remanescentes de Mata Atlântica, incluindo aí as
áreas atualmente protegidas pelos Parques Estaduais da Serra do Mar,
Intervales e Carlos Botelho. Accipiter poliogaster ocorre em diversas formações
florestais em sua ampla distribuição geográfica e os seus requerimentos de
habitat ainda não são suficientemente conhecidos. Como outras espécies do
gênero, não é facilmente detectada na natureza, talvez por isso seja
considerada rara. As observações recentes (1995, 2003, 2005 e 2006) indicam
a necessidade da alteração de seu status de “provavelmente extinta”, como
está relacionada atualmente na lista estadual de espécies ameaçadas de
extinção, para “em perigo” ou “vulnerável”.
Palavras-chave: Accipiter poliogaster, tauató-pintado, Estado de São Paulo.
1. Órgão financiador: Suzano Bahia Sul Papel e Celulose S/A.
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71. AVES QUE OFERECEM RISCOS ÀS AERONAVES NO
AEROPORTO DE UBERLÂNDIA-MG
William Sousa de Paula1,2 e Carlos E. R. Cândido1
1
PG em Avaliação de Impacto Ambiental, UPIS Faculdades Integradas, E-mail:
wspaula@pop.com.br e carloserc@gmail.com, 2MRS Estudos Ambientais.
Os aeroportos são exemplos de ambientes antrópicos que se tornaram
propícios para ocorrência de algumas espécies de aves, as quais representam
riscos para aeronaves e têm sido alvo de estudos principalmente na América
do Norte e na Europa. No Brasil, estudos relacionados à avifauna em
aeroportos ultimamente têm-se tornado mais freqüentes. O projeto intitulado
“Levantamento da avifauna nos aeroportos do Brasil - Riscos, Problemas e
Soluções” realizado pelo CEMAVE, em 1995, teve como principal objetivo
identificar a avifauna presente nos aeroportos brasileiros. O Aeroporto Tenente
Coronel Aviador César Bobonato, localizado na cidade de Uberlândia – Minas
Gerais, foi alvo de levantamento das aves que oferecem risco às aeronaves.
Esse estudo subsidiou o Plano de Controle Ambiental – PCA do referido
aeroporto. Os registros foram feitos no período de 13 a 20 de abril de 2005, por
meio de censos diurnos e noturnos entre 05:00 e 12:00 e 16:00 e 24:00,
totalizando 15 km percorridos e cerca de 60 horas de amostragem. Na área do
aeroporto e seu entorno foram registradas 49 espécies distribuídas em 26
famílias. As mais representativas foram Columbidae com 7 espécies e
Tyrannidae com 6 espécies. Observou-se que as aves estão distribuídas em
todo o perímetro do aeroporto. Foram identificados como aves que oferecem
maiores riscos os rapinantes como: o carcará (Caracara plancus), o gaviãocarijó (Rupornis magnirostris), a coruja-buraqueira (Athene cunicularia) e o
urubu (Coragyps atratus); as gregárias como: o quero-quero (Vanellus
chilensis), a avoante (Zenaida auricullata) e o pombo-doméstico (Columba
lívia). Aves consideradas de áreas abertas como: a curicaca (Theristicus
caudatus), o urubu (Coragyps atratus), o carcará (Caracara plancus) e o pombo
(Columba livia), dentre outras.
Palavras-chave: avifauna, aeroporto, Uberlândia-MG.
Órgãos financiadores: Infraero / MRS Estudos Ambientais
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72. LEVANTAMENTO DA AVIFAUNA DA APA DAS ÁGUAS
VERTENTES – MINAS GERAIS
William Sousa de Paula1,2 Adriana D. G. da Rocha, Leonardo P. Gomes e
Carlos E. R. Cândido1
1
PG em Avaliação de Impacto Ambiental, UPIS Faculdades Integradas, E-mail:
wspaula@pop.com.br, carloserc@gmail.com, 2 MRS Estudos Ambientais.
A diversidade de fitofisionomias existentes no bioma Cerrado constitui um
mosaico que favorece a existência de uma avifauna bastante rica. O Cerrado
possui 837 espécies de aves. A Mata Atlântica e seus ecossistemas cobriam, à
época do descobrimento, 1.360.000 km2. Hoje, se restringe a 98.800 km2 de
remanescentes, correspondendo a 7,2% de sua extensão original, dos quais
35,9% encontram-se em áreas protegidas. A Área de Proteção Ambiental –
APA – das Águas Vertentes localiza-se no ecótono de dois biomas, que
reúnem características de alta importância para a conservação e também de
ameaça antrópica, o Cerrado e a Mata Atlântica. tendo como referência a
coordenada geográficas S -18 20,76611' W -43 21,14296', ocupando 76.310
ha. Os estudos foram realizados entre os dias 19 e 29 de junho de 2005,
totalizando 680 horas de esforço amostral. Realizou-se um inventário
qualitativo, registrando-se todas as espécies vistas e/ou ouvidas. As atividades
de campo para coleta de dados e registro das espécies foram realizadas
através de transectos lineares de aproximadamente 500m, 10 redes de
neblinas tipo mist nets de 10m x 3m, além de binóculo Vivitar 10X50 e gravador
digital Sony ICD-R100. Foram catalogadas 321 espécies de aves, distribuídas
em 42 famílias. As famílias mais representativas foram Tyrannidae,
Emberizidae e Furnariidae, com 63, 38 e 19 espécies, respectivamente. Das
espécies registradas, algumas são endêmicas do Cerrado (Cyanocorax
cristatellus, Antilophia galeata, Saltator atricollis) ou da Mata Atlântica
(Chiroxiphia caudata e Drymophila ferruginea). Houve ainda o registro de
quatro espécies consideradas em algum grau de ameaça para o Estado de
Minas Gerais: o canário-da-terra-verdadeiro Sicalis flaveola, a araponga
Procnias nudicollis, o jacu Penelope obscura e o curió Sporophila angolensis.
Palavras-chave: avifauna, APA, Minas Gerais.
Órgãos financiadores: Prodetur / MRS Estudos Ambientais
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73. AVIFAUNA AQUÁTICA DA REGIÃO DE VÁRZEA DE
TANQUÃ, BACIA DO RIO PIRACICABA, SÃO PEDRO, SP
Luiza Ishikawa-Ferreira¹, Claudia Eiko Yoshida² e Rinaldo de Oliveira
Calheiros³
1
FCB-CCV, PUC-Campinas, E-mail:lzoobot@puc-campinas.edu.br 2ONG Mata
Ciliar, Jundiaí, E-mail:claudiayoshida@uol.com.br 3Centro de Ecofisiologia e
Biofísica, IAC, E-mail: rocalhei@iac.sp.gov.br.
Devido à escassez de dados bioecológicos sobre as várzeas da Bacia
Hidrográfica do rio Piracicaba, iniciou-se a caracterização da área na região
próxima a uma pequena vila de pescadores artesanais denominada Tanquã, no
município de São Pedro, SP, com o inventário da avifauna aquática. Em uma
primeira fase dos trabalhos optou-se pela observação direta, com o intuito
verificar as espécies aquáticas que ocorrem ao longo desta região e na área da
lagoa marginal, pois para estudos mais elaborados há necessidade de várias
horas de campo, principalmente no alvorecer e no anoitecer. Em um barco de
alumínio com motor de popa de 35HP, que manteve uma velocidade baixa e
constante, foram posicionados quatro observadores, um na frente, dois nas
laterais e um atrás, no barco. As observações foram feitas no período seco e
chuvoso. Foram observadas um total de 7 ordens, 12 famílias e 18 espécies na
margem da calha principal e lagoa marginal do rio Piracicaba. As espécies
observadas foram Phalacrocorax brasilianus, Anhinga anhinga, Ardea Alba,
Egretta thula, Bubulcus ibis, Ardea cocoi, Nycticorax nycticorax, Jabiru
mycteria, Platalea ajaja, Dendrocygna viduata, Amazonetta brasiliensis,
Gallinula chloropus, Jacana jacana, Vanellus chilensis, Rhynchops niger e
Ceryle torquata. Em fevereiro de 2006, na lagoa marginal, foi registrada a
presença de Mycteria americana. Pretende-se futuramente montar manuais
que auxiliem os professores do Ensino infantil, fundamental e médio, a
desenvolver trabalhos de Educação Ambiental e também auxiliar os
pescadores artesanais a desenvolver atividades de ecoturismo sustentável no
período em que a pesca não é possível.
Palavras chave: avifauna aquática, várzea, rio Piracicaba.
Órgão Financiador: FEHIDRO
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74. REVISÃO DOS REGISTROS DO MAÇARICO-DO-CAMPO
BARTRAMIA
LONGICAUDA
(BECHSTEIN,
1812,
CHARADRIIFORMES: SCOLOPACIDAE) PARA O MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO
Fabio Schunck
Departamento de Zoologia, Instituto de Biociências e Seção de aves do
MZUSP - Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP,
Email: fabio_schunck@yahoo.com.br.
O maçarico-do-campo Bartramia longicauda é uma espécie oriunda do
Hemisfério Norte e, durante a sua migração, é registrada até o sul da América
do Sul. No Brasil, este maçarico ocorre com freqüência ao longo de grandes
rios do interior e também em áreas do litoral. Ocupam ambientes secos ou
alagados, formados por pasto e vegetação rasteira. No estado de São Paulo
esta espécie já foi registrada tanto no interior quanto no litoral. Sua ocorrência
para o município de São Paulo é atribuída a dois espécimes comprados em
1902 pelo Museu Paulista (atual Museu de Zoologia da USP; MZUSP). Estes
registros devem ser tratados com cautela, pois este material pode ter vindo de
uma outra localidade já que, naquela época, o comércio de aves era uma
prática comum nos mercados da cidade. Os registros do maçarico-do-campo
foram feitos no município de Embu nos dias 14 e 23 de janeiro de 2006 e no
município de São Paulo nos dias 26 e 27 de março de 2006. No Embu,
registraram-se 18 indivíduos e, em São Paulo, apenas sete. Ambas as áreas
fazem parte da várzea do rio Embu-Mirim, segundo maior tributário da represa
do Guarapiranga, localizada na região sul da cidade de São Paulo. A
documentação foi realizada através de fotografia. No começo do século
passado a região do Ipiranga, em São Paulo, ainda era extensamente coberta
por áreas alagadas, habitat compatível com a presença de Bartramia
longicauda, o que pode servir como apoio para os registros de 1902. Por outro
lado, os registros de campo apresentados aqui podem se constituir nos
primeiros para o município. As áreas alagadas do Ipiranga não mais existem e
a espécie, a despeito de intensos levantamentos, não foi mais registrada para o
município nos últimos 104 anos. Desta forma, a várzea do Rio Embu-Mirim
apresenta-se como a única área de ocorrência atual desta espécie (e de outros
maçaricos) no município de São Paulo. Esta região será cortada pelas pistas
do projeto Rodoanel, e um programa de monitoramento é desejável para se
avaliar as conseqüências sobre esta e outras espécies. Este novo registro
mostra a necessidade de se realizar inventários constantes nas últimas áreas
alagadas do município, pois estas podem abrigar representantes importantes
das comunidades originais de aves limícolas e migratórias que usam as áreas
alagadas de São Paulo.
Palavras chave: Bartramia longicauda, Scolapacidae, São Paulo.
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75. DADOS PRELIMINARES SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DE
CORUJAS EM DIFERENTES AMBIENTES DE MATA ATLÂNTICA
NO PARQUE ESTADUAL DO RIO DOCE- MG.
Karina Felipe Amaral1 e Sandra Maria Hartz 2
1,2
LEPEC – Laboratório de Ecologia de Populações e Comunidades-UFRGS
Universidade Federal do Rio Grande do Sul-UFRGS. Porto Alegre, RS.
hartz@ecologia.ufrgs.br , karinafeam@yahoo.com.br
Grande parte das pesquisas relacionadas com a biologia da conservação
implica uma etapa de compreensão do hábitat e da espécie, especialmente a
vegetação. Estudos recentes mostraram que ambientes diferentes suportam
diferentes assembléias de corujas. O nosso objetivo neste trabalho é verificar a
distribuição de corujas em diferentes ambientes de Mata Atlântica, como:
floresta primária, floresta em sucessão e nas bordas florestais. Nossa área de
estudo é o Parque Estadual do Rio Doce (PERD) - MG (situa-se entre 19o 45’S
e 42°38’W e 19º30’S e 48º28’W). Ele representa o mais extenso remanescente
da Floresta Atlântica em Minas Gerais, na qual se distribuem florestas em
diferentes estágios de sucessão, com 35.976.43 hectares. Apesar de sua
importância no contexto da conservação brasileira e para o estado de Minas
Gerais, estudos ornitológicos no PERD são escassos. Para registrar as corujas
foram realizados censos acústicos e visuais ao longo de uma transecção de
1500m. Foram utilizadas seis transecções, sendo duas para cada tipo de
ambiente (Mata primária, Mata secundária e Borda), para o registro das
espécies de corujas. Em cada transecção foram inseridos 5 pontos de escuta,
distanciados entre si por 300m. Os censos foram realizados a partir de 4:00 da
manhã e de 7:00 da noite, exceto nos dias de chuva intensa. A caminhada foi
percorrida em cada transecção, lentamente e pausada a cada ponto de escuta
durante 15 minutos. Até o momento, 45 indivíduos de 4 espécies de corujas da
família Stringidea foram registradas, sendo elas: Otus choliba, Glaucidium
minutissimum, Glaucidium brasilianum, Pulsatrix koeniswaldiana. A P.
koeniswaldiana é uma espécie endêmica da Mata Atlântica e foi a mais
abundante com 37% dos registros. A G. minutissimum que não constava na
lista de espécies do PERD, teve maior número de registros que a G.
brasilianum, do mesmo gênero, com 27% e 24% dos registros
respectivamente. A O.choliba foi a espécies menos abundante com 12% dos
registros.Todas as espécies foram encontradas em todos os ambientes de
mata atlântica com a exceção da G.minutissimum que não foi encontrada nas
transecções de bordas do Parque. Esses dados preliminares mostram a
importância desse remanescente florestal, que por sua vez, abriga espécies
noturnas endêmica e de pouquíssimo conhecimento biológico e ecológico,
como é o caso da G. minutissimum e da P. koeniswaldiana.
Palavra chave: Stringidea e Mata Atlântica
Apoio: UFRGS, CNPq
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76. DISTRIBUIÇÃO DO GAIVOTÃO (LARUS DOMINICANUS) NA
PRAIA DE GAROPABA, SANTA CATARINA – RESULTADOS
PRELIMINARES.
Fernanda Voietta1; Mônica Danielski1; Edison Barbieri2
1
Instituto Baleia Franca (IBF), Rua Manuel Álvares de Araújo 186, Garopaba,
SC cep 88495-000. Email: i.baleiafranca@terra.com.br
2
Instituto de Pesca da Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de
São Paulo, cep 11990-000 Cananéia São Paulo (13) 3851-1555.
No Brasil, a espécie Larus dominicanus (gaivotão) pertencente à família
Laridae, distribui-se desde o Rio Grande do Sul até o Espírito Santo, sendo a
espécie mais abundante no litoral de Santa Catarina. São aves oportunistas,
capazes de explorar fontes de alimento excedentes de atividades humanas,
como descartes pesqueiros e lixões. Este trabalho apresenta dados
preliminares sobre a distribuição e interação com fatores antrópicos de Larus
dominicanus na praia de Garopaba / SC. Entre janeiro e março de 2006 foram
realizados censos (manhã e tarde) semanais, que totalizaram 17 amostras. Os
resultados indicaram um aumento gradual da população durante os 3 meses
estudados. Em janeiro registrou-se uma média de 26,7 indivíduos no período
da manhã e 3,5 à tarde; no mês de fevereiro esse número aumentou para 27,5
de manhã e 7,3 à tarde, e em março a média de aves foi 66,7 pela manhã e
31,5 à tarde. O maior registro do número de Larus dominicanus no mês de
março pode ser explicado pelo final da “alta temporada”, quando ocorre uma
redução significativa do número de pessoas na praia. Em janeiro a média de
pessoas na praia foi de 106,6 de manhã e 1500 à tarde e em março a média
registrada foi de 40 pela manhã e 85 à tarde. Observou-se também que na
praia de Garopaba os gaivotões concentram-se na parte sul, onde estão
localizados 16 ranchos de pesca. Este fato evidencia o comportamento
oportunista da espécie, pois em muitas saídas essas aves foram vistas se
alimentando dos descartes. Diversos autores relatam a presença de Larus
dominicanus em ambientes modificados pela ação humana, seja para utilização
de recursos alimentares ou para nidificação, no entanto os dados mostram que
embora oportunista, a presença de pessoas na praia de Garopaba gerou um
certo grau de distúrbio sobre essa população, uma vez que o número de
gaivotões praticamente dobrou com a redução do número de turistas na praia.
Palavras-Chave: Larus dominicanus, Distribuição, Garopaba.
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77. REGISTROS DE HAPLOSPIZA UNICOLOR EM ANOS
CONSECUTIVOS E SUA PROVÁVEL RELAÇÃO COM A
FLORAÇÃO DA TAQUARA GUADUA TAGOARA (NEES) KUNTH
Luiza Helena da Silva Avelar1, Viviane Alves de Andrade2
Graduanda em Medicina Veterinária – Universidade Federal Rural do Rio de
Janeiro. Email luiza_avelar@yahoo.com.br Mestranda em Biologia Animal,
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Email vivalves2@yahoo.com.br
Haplospiza unicolor, conhecida como cigarrinha-bambu, é típica da Mata
Atlântica, mas de ocorrência rara. Apresenta hábito granívoro e associa-se aos
taquarais para alimentar-se dos seus frutos e eventualmente insetos. O objetivo
deste estudo foi investigar a possível relação entre a presença de H. unicolor e
a floração da taquara Guadua tagoara. Duas trilhas (Pedra do Sino e Rancho
Frio) foram amostradas entre 2004 e 2005 no Parque Nacional da Serra dos
Órgãos, Teresópolis, RJ, em uma área de Floresta Ombrófila Densa Montana
(22°27’S, 42°59’W), através de capturas com redes de neblina. Em 2004 foi
registrada uma fêmea na trilha da Pedra do Sino, no mês de outubro. No
mesmo mês, em 2005, foram registrados 30 indivíduos desta espécie, sendo
uma fêmea na trilha da Pedra do Sino, e 12 fêmeas e 17 machos na trilha do
Rancho Frio. A floração de G. tagoara teve início em abril de 2004, sendo o
pico de produção de frutos entre junho e julho daquele ano. Durante o ano de
2005, a floração e conseqüente produção de sementes também ocorreram, em
menor intensidade. G. tagoara apresenta floração assincrônica, o que explica
a presença de frutos durante o ano de 2005. O sensível aumento das capturas
de H. unicolor em 2005, ano seguinte ao pico de frutificação desta taquara,
pode indicar uma relação entre aumento populacional destas aves e a
frutificação. A grande disponibilidade de frutos pode ter atraído indivíduos de H.
unicolor de outros locais do parque para as áreas próximas aos taquarais, e
fornecido condições para maior sucesso reprodutivo destas aves.
Palavras-chave: Haplospiza unicolor, Poaceae, Mata Atlântica
Órgãos Financiadores: BMBF, CNPq
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78. PRIMEIROS REGISTROS DE MYIOPSITTA MONACHUS
(PSITTACIDAE) NO ESTADO DE SANTA CATARINA
Isaac Simão Neto1, Thais de Beauclair Guimarães2 e Marcos Rodrigues3
1
Parque Nacional de São Joaquim – IBAMA, Urubici/SC;
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Horizonte/MG; E-mail: ornito@icb.ufmg.br
A caturrita Myiopsitta monachus é um psitacídeo de porte médio, altamente
social e que, em termos de escolha de habitat, pode ser considerado
generalista por ocupar habitats tão distintos quanto campos, áreas alagadas e
parques urbanos. Com uma dieta constituída basicamente por sementes, frutos
e flores, quando há grande disponibilidade de alimento, suas populações
podem se tornar numerosas e causar danos a alguns cultivos agrícolas. Uma
característica desta espécie que a distingue das outras de sua família é a
nidificação: as caturritas constroem seus próprios ninhos com gravetos, em
árvores ou mesmo no alto de postes. Com tais características, poderia se
esperar que esta espécie tivesse uma distribuição geográfica bastante ampla;
porém, até o presente momento, consta na literatura especializada que a área
de ocorrência da caturrita está restrita ao sul e sudeste do Rio Grande do Sul,
sul do Mato Grosso do Sul, Bolívia, Paraguai, Uruguai, norte e nordeste da
Argentina. Além desta distribuição natural, esta espécie foi introduzida no Rio
de Janeiro, no Chile, na América do Norte e até mesmo em países da Europa.
Entre dezembro de 2005 e fevereiro de 2006, bandos de quatro a seis
indivíduos desta espécie foram observados em quatro ocasiões no estado de
Santa Catarina, sendo três delas em Florianópolis, Ilha de Santa Catarina, e
uma vez em Urubici, no Planalto Serrano. Estas observações constituem os
primeiros registros da ocorrência desta espécie neste estado. É possível que
este fato esteja relacionado à alteração da paisagem natural dos estados do
Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, causada pelo desflorestamento e pelo
cultivo de espécies que forneçam às caturritas alimento, como o milho, ou
abrigo para a construção de ninhos, como palmeiras e eucaliptos.
Palavras-chave: Myiopsitta monachus, caturrita, Santa Catarina
Órgão financiador: bolsa CAPES para TBG, apoio do CNPq para MR.
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79. COMPOSIÇÃO TRÓFICA DA COMUNIDADE DE AVES DO
PARQUE DAS NEBLINAS, MUNICÍPIO DE BERTIOGA, SÃO
PAULO.
Andreli Cristina Dalbeto1, Carolina Demetrio Ferreira2, Reginaldo José
Donatelli3
1Laboratório
de
Vertebrados,
Unesp,
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Bauru,
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2Unesp,
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Botucatu,
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fdcarol@yahoo.com.br; 3- Unesp, campus de Bauru, Faculdade de Ciências
Biológicas.
O Parque das Neblinas (23° 44’S, 46° 09’W), Bertioga, possui 2.800 hectares e
abrange um gradiente altitudinal entre 700 e 1200m acima do mar. É contíguo
com o Parque Estadual da Serra do Mar em toda a sua porção Sul e contem
elementos florísticos deste Bioma inserido em seu interior. Historicamente a
área destinada ao Parque das Neblinas era utilizada para a silviculura de
eucaliptos, hoje o local passa por um processo de regeneração de vegetação
característica de Mata Atlântica em muitos pontos entremeados ao eucaliptal.
Este estudo teve por objetivo caracterizar a estrutura trófica e a estratificação
da avifauna no Parque das Neblinas, já que a distribuição das categorias
alimentares e estratificação nos fornece um parâmetro preciso e acurado do
estado de conservação da área como um todo. Assim realizou-se dois tipos de
levantamentos de janeiro de 2004 a março de 2005: o Qualitativo e Quantitativo
(Ponto de Escuta). Identificou-se 226 espécies de aves, deste total, 43% são
aves pertencentes ao estrato intermediário da mata (sub-bosque), 36% ao
estrato superior ou copa, 16% solo, 1% ao meio aéreo e 4% ao estrato vertical;
verificou-se que, 51% são aves insetívoras, 23% frugívoras, 13.5% onívoras,
5.5% carnívoras, 6%nectarívoras e 1% detritívoras. Grande parte das aves
insetivoras é de sub-bosque (42%), e a maioria das aves frugivoras (51%),
onívoras (34,8%) e carnívoras (53,8%) são encontradas na copa. Já a maioria
das aves nectarívoras são encontradas no sub-bosque (86,7%), sendo que
todas as detritívoras (100%) forrageiam no solo. A estrutura trófica da
comunidade de aves do Parque das Neblinas é semelhante a de outras áreas
de Mata Atlântica, com presença de aves dependentes de interior de floresta,
predadores de topo de cadeia e grandes frugívoros.
Palavras-chave: Composição trófica, Mata Atlântica, aves.
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80. COMPOSIÇÃO DA AVIFAUNA DA RESERVA BIOLÓGICA
DE DUAS BOCAS, MUNICÍPIO DE CARIACICA, ESPÍRITO
SANTO
Saulo Ramos Lima1 e José Eduardo Simon1, 2
1
FAESA - Campus II. Laboratório de Zoologia dos Vertebrados. Vitória, ES.
Brasil. 29030-001. E-mail: simon@ebr.com.br
2
Museu de Biologia Mello Leitão. Santa Teresa, ES. Rua José Ruschi, 4. CEP:
29650-000.
Representando um dos maiores blocos de floresta ombrófila densa da região
central do Estado do Espírito Santo, a Reserva Biológica de Duas Bocas
(RBDB) (20°17'S 40°31'W) (2.919 ha, 200-780 m) foi recentemente
considerada como uma das áreas de grande importância para a conservação
de aves silvestres no Brasil (IBAs). Tendo em vista, entretanto, a carência de
pesquisas sistemáticas, o presente estudo objetivou inventariar a composição
da avifauna da RBDB, visando aperfeiçoar o conhecimento ornitológico das
áreas de proteção integral do bioma Mata Atlântica. O inventário das espécies
(registros visuais/auditivos/redes de neblina) envolveu um período de 17 meses
(fev-dez/2004 e mar-ago/2005), com excursões mensais de cinco dias cada,
totalizando cerca de 550 h de trabalhos de campo (esforço de redes: 16.530
m².h). Como resultado, obtivemos um total de 189 espécies (44 famílias) para a
área de estudo. Entre estas espécies, 43 são consideradas endemismos da
Mata Atlântica, a exemplo de Tinamus solitarius, Campephilus robustus,
Chamaeza campanisoma, Conopophaga melanops e Platyrinchus leucoryphus.
Enquanto várias outras, como Leucopternis lacernulatus, Pyrrhura leucotis,
Carpornis melanocephala e Neopelma aurifrons encontram-se em algum nível
de ameaça de extinção, em escala regional ou nacional (vulnerável, em perigo
ou criticamente em perigo). Dessa forma, a elevada riqueza de espécies
florestais e a presença de determinados elementos faunísticos comprovam a
relevância da Reserva Biológica de Duas Bocas. Apesar do nosso esforço de
campo, a “curva do coletor” não atingiu a sua assíntota, o que demonstra a
necessidade de novos estudos para compreensão da real diversidade desta
unidade de conservação.
Palavras chave: conservação, Mata Atlântica, Espírito Santo.
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81. DISTRIBUIÇÃO DO TRINTA-REIS-DE-BICO-AMARELO
(THALASSEUS SANDVICENSIS EURYGNATHUS) DURANTE O
ANO DE 2005 NO ESTUÁRIO DE CANANÉIA-IGUAPE-ILHA
COMPRIDA.
Edison Barbieri.1; Fernanda Voietta2
1
Instituto de Pesca da Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São
Paulo, cep 11990-000 Cananéia São Paulo Brasil (13) 3851-1555.
2
Instituto Baleia Franca (IBF), Rua Manuel Álvares de Araújo 186, Garopaba,
SC Brasil cep 88495-000. Email: i.baleiafranca@terra.com.br
Na costa brasileira, a espécie Thalasseus sandvicensis eurygnathus,
pertencente à família Laridae, encontra-se distribuída da Bahia ao Rio Grande
do Sul, havendo populações migrantes e residentes. Essa espécie é observada
durante todo o ano nas praias do litoral sul paulista, sendo comum no Estuário
de Cananéia-Iguape-Ilha Comprida, região de alta produtividade primária e alta
diversidade de espécies e ambientes. Este trabalho analisou a abundância e
variação sazonal do trinta-réis-de-bico-amarelo, em cinco áreas do Estuário:
Boqueirão Norte, Boqueirão Sul, Lagoa da Ilha e nos Baixios do Arrozal e
Boguaçu, no período de janeiro a dezembro de 2005. Thalasseus sandvicensis
eurygnathus foi uma espécie freqüente na área de estudo, sendo registrado em
todos os meses, entretanto com variações sazonais diferentes para cada ponto
amostrado. Na lagoa os maiores registros deram-se nos meses de setembro
(31,2) e outubro (35,5), no Boqueirão norte as médias obtidas entre novembro
(52,2) e dezembro (47,5) foram muito superiores em relação ao demais meses;
e o Boqueirão sul registrou altas médias entre dezembro (1417,5) e fevereiro
(1073,5). Contrário ao observado nesses três pontos, no baixio do Boguaçu
houve uma maior média de indivíduos entre maio (18,8) e julho (13,8). Já no
baixio do Arrozal, as maiores médias registradas ocorreram no mês de
fevereiro (1032,66) e entre os meses de março (618,25) e abril, com 530,5
aves. As grandes variações de abundância apresentadas entre os locais de
amostragens são comuns, pois as aves fazem intensos movimentos de uma
área à outra em busca de locais de alimentação e descanso, este fato é
refletido nas grandes flutuações mensais de abundância. Embora presente em
todos os meses no local de estudo, a redução do número de indivíduo em
alguns períodos deu-se possivelmente em virtude da reprodução da espécie,
que se estende de maio a julho no Espírito Santo, e de maio a outubro em
Santa Catarina.

Palavras-Chave:
Variação.

Thalasseus

sandvicensis
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82. REGISTROS DE FALCONIFORMES AMEAÇADOS NAS
AHE’S CAPIM BRANCO I E II, RIO ARAGUARI, MINAS GERAIS
Giancarlo Zorzin 1, Carlos Eduardo Alencar Carvalho1 , Gustavo Bernardino
Malacco 2, Dimas Pioli 3, Khelma Torga dos Santos4 e Rafael Martins Valadão5.
1
SOS Falconiformes – Centro de Pesquisa para a Conservação de Aves de
Rapina Neotropicais, E-mail: falconiformes@vsnet.com.br; 2Delta Consultoria
Ambiental, E-mail: malacco@hotmail.com; 3CBRO - Comitê Brasileiro de
Registros Ornitológicos, Email: aves_7@hotmail.com; 4Instituto de Biologia –
Universidade Federal de Uberlândia, Email: ktorga@hotmail.com; 5IBAMA - MT
Várias espécies de Falconiformes são aparentemente incapazes de suportar
mudanças no seu habitat, demonstrando alta sensibilidade diante de distúrbios
antrópicos. O grande porte de algumas espécies é uma característica
conflitante com a expansão da fragmentação dos ambientes naturais, pois as
mesmas carecem de extensas áreas parcialmente íntegras, e possuem,
naturalmente, baixas densidades. Este trabalho relata registros de espécies
ameaçadas de extinção de Falconiformes na área de influência dos
Aproveitamentos Hidrelétricos Capim Branco I e II, situados no Rio Araguari,
Triângulo Mineiro, durante o período de maio de 2005 a abril de 2006. A área
caracteriza-se por um mosaico de formações florestais e savânicas dentro do
Bioma Cerrado, destacando-se principalmente florestas estacionais e matas
ciliares. Os registros foram obtidos por meio de observação direta durante
trabalhos de campo e em varreduras de barco. Foram quantificados 11
contatos de três espécies ameaçadas de extinção: Harpyhaliaetus coronatus
(categorizada como vulnerável no país e como em perigo de extinção no
estado e no mundo), Spizaetus ornatus e Spizaetus tyrannus (classificados
como em perigo de extinção no estado). Registramos três indivíduos jovens da
primeira espécie em datas distintas, individualizados pela diferença na
plumagem, nos dois empreendimentos. A segunda espécie foi registrada por
quatro vezes: um adulto e um imaturo registrados na primeira usina e
novamente um adulto e um imaturo na área de influência do segundo
empreendimento. O seu congênere também foi visualizado em quatro
ocasiões: três contatos com adultos e o registro de um imaturo. As três
espécies não foram detectadas pelo EIA/RIMA das AHE’s Capim Branco I e II,
sendo este baseado principalmente em dados secundários, podendo inferir
insuficiência amostral durante o levantamento de campo no EIA/RIMA.
Ressaltamos a importância da área como possível sítio de nidificação destas
espécies na região, e sugerimos uma avaliação mais precisa dos impactos
resultantes da supressão e do alagamento de parte dos remanescentes
florestais, no contexto da conservação destes táxons na região.
Palavras-chave: Harpyhaliaetus coronatus, Spizaetus tyrannus, Spizaetus
ornatus, Triângulo Mineiro.
Órgãos financiadores: Consórcio Capim Branco de Energia.
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83. LEVANTAMENTO PRELIMINAR DA AVIFAUNA EM UMA
ÁREA FRAGMENTADA DE MONTE VERDE, CAMANDUCAIA,
MG
Vânia Rossetto Marcelino
PG em Recursos Florestais, ESALQ/USP, e-mail: vaniarossetto@gmail.com.
Dentro do quadro atual de redução das florestas do sul de Minas Gerais, existe
um dos ecossistemas mais ricos e ameaçados do mundo: a Floresta Estacional
Semidecidual de Altitude com Araucária, ou Floresta Mista de Araucária. Neste
rápido levantamento objetivou-se levantar as avifaunas de alguns ambientes: 5
fragmentos florestais (F1, F2, F3, F4 e F5) inseridos em uma matriz de
piquetes de pastagens (limpa e sob araucária) e talhões de eucalipto; um
piquete de pastagem limpa (PL), um de pastagem sob araucária (PA) e um
talhão de eucalipto (EU) também foram amostrados. A visita às áreas foi
realizada entre 13 e 17 de abril de 2004, utilizando-se o método do trajetoirregular, o qual consiste de caminhamento em linha irregular pela área de
interesse fazendo a contagem de indivíduos identificados até o nível de
espécie. O esforço amostral totalizou 19,83 horas de observação, sendo a
variação de tempo em cada local de acordo com o tamanho e dificuldade de
caminhar pelo ambiente: 2,08 horas em F1; 3,83 horas em F2; 4,33 horas em
F3; 1,33 horas em F4; 3,83 horas em F5; 1,58 horas em PL; 1,67 horas em PA;
e 1,17 horas em EU. Ao todo foram registrados 416 indivíduos, 64 espécies e
26 famílias. Foram identificadas 12 espécies em F1, 22 espécies em F2, 20
espécies em F3, 8 espécies em F4, 18 espécies em F5, 12 espécies em PL, 15
espécies em PA e 5 espécies em EU. Do total de espécies, 14 (21,88%) são
essencialmente florestais, sendo a grande maioria espécies que ocupam beira
de mata, áreas semi-abertas, abertas e urbanas. Em relação à quantidade de
espécies de aves exclusivamente florestais, encontrou-se: F1 com 3 (25%), F2
com 5 (22,73%), F3 com 8 (40%), F5 com 7 (38,89%), PA com 3 (20%) e EU
com 1 (20%). Nenhuma espécie florestal foi registrada em F4 e PL. Destaca-se
a ocorrência de Leptasthenura setaria, restrita à ocorrência de Araucaria
angustifolia, e as espécies endêmicas do Brasil Heliomaster squamosus,
Malacoptila striata e Chiroxiphia caudata, sendo esta última endêmica da Mata
Atlântica sensu lato.
Palavras chave: Floresta Mista de Araucária, levantamento da avifauna, Monte
Verde.
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84. AVES DA FAZENDA INVERNADA,
GUIMARÃES, MATO GROSSO, BRASIL

CHAPADA

DOS

Tatiana Colombo Rubio1,2, João Batista de Pinho1,3 e Dimas de Mello4
1
Laboratório de Ornitologia, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá-MT
2
3
E-mail:
antilophiagaleata@yahoo.com.br,
E-mail:
pinho@cpd.ufmt.br,
4
Laboratório de Sementes Florestais, UFMT, Cuiabá-MT 4E-mail:
moreiramello@hotmail.com
A Fazenda Invernada (15° 10’ S, 55° 30’ W), possui uma área total de 735,5 ha
de preservação, a uma altitude média de 450 m. Está inserida na Área de
Proteção Ambiental do Rio da Casca e na região de influência indireta da Área
de Aproveitamento Múltiplo da Usina de Manso, no município de Chapada dos
Guimarães – MT. Apresenta vegetação do tipo cerrado sensu stricto, mata
ciliar, mata de encosta e vereda. Os registros foram realizados através do uso
de redes de neblina e observações oportunísticas. Entre março de 2003 e
janeiro de 2004, quinze redes foram armadas mensalmente no cerrado sensu
stricto e na mata de galeria. As observações oportunísticas ocorreram no
mesmo período e em fevereiro de 2006, em todas as fitofisionomias. Como
resultado de um esforço amostral de 1848 horas/rede, foram realizadas 230
capturas, 133 na mata e 97 no cerrado, distribuídas em 60 espécies de aves.
As famílias mais representativas em número de indivíduos foram Emberezidae
e Tyrannidae. A espécie mais comum foi Pipra fasciicauda com 33 indivíduos
capturados na mata. Com as observações oportunísticas, até o presente
momento, foram registradas 148 espécies. As espécies endêmicas do Bioma
Cerrado registradas foram Herpsilochmus longirostris, Antilophia galeata,
Cyanocorax cristatellus e Saltator atricollis. Anodorhynchus hyacinthinus,
espécie rara e ameaçada também foi registrada. As matas da Fazenda
Invernada possuem uma marcada influência Amazônica, com destaque para os
registros de Pteroglossus inscriptus, Campephilus rubricollis, Dendrocincla
fuliginosa, Berlepschia rikeri, Machaeropterus pyrocephalus e Attila bolivianus.
Até onde foi possível apurar, os registros de Phaethornis ruber, P. superciliosus
e Turdus hauxwelli/fumigatus (esta última com identificação ainda não
confirmada) constituem os primeiros para a região da Chapada dos Guimarães.
Dentro do atual contexto regional de incentivo a agricultura, iniciativas
particulares que visam à conservação e pesquisa, devem ser amplamente
apoiadas e divulgadas.
Palavras-chaves: Comunidades de aves, Cerrado, Chapada dos Guimarães.
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85. AVIFAUNA DAS FAZENDAS SANTA ALICE I, II E III,
MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO, SC – RESULTADOS
PRELIMINARES
Nicholas Kaminski
PG em Conservação da Natureza, PUCPR e-mail: nicholask@onda.com.br
A floresta com Araucária em toda sua área de distribuição sofreu uma grande
supressão e fragmentação, de forma que os remanescentes atuais são
calculados em apenas 1,6% da área original. Essa devastação ocorreu
principalmente para retirada de madeira, dando lugar a áreas agricultáveis e
substituindo a floresta nativa por monoculturas de espécies exóticas sem um
manejo correto, a qual trouxe grande impacto sobre a fauna ocorrente nessas
regiões. Durante os meses de fevereiro a maio de 2006 foi realizado inventário
prévio da avifauna ocorrente nas Fazendas Santa Alice I, II e III, propriedade
da Mobasa Reflorestadora, em Rio Negrinho, SC, as quais juntas totalizam
1.362 ha, sendo cerca de 350 ha de floresta secundária. Para isto estão sendo
utilizadas as técnicas ornitológicas tradicionais (contato visual e auditivo),
sendo que até o presente momento foram encontradas 173 espécies de aves,
pertencentes a 20 ordens e 50 famílias. Além dos elementos típicos do bioma,
foram encontradas espécies de alto interesse conservacionista, como
Spizaetus tyrannus, Leucopternis polionotus, Amazona vinacea e Sporophila
frontalis, este último sendo um registro esporádico na região. A espécie está
presente devido à floração da taquara Merostachys sp. e deve possivelmente
migrar para os contrafortes da Serra do Mar após o período de frutificação, fato
que corrobora com os aspectos da biologia da espécie que eventualmente é
encontrada em áreas antrópicas e alteradas, provavelmente devido à busca por
alimento. Outros registros relevantes para a região são Trogon rufus, Grallaria
varia, Hylopezus nattereri, Leptasthenura striolata. A presença de Carpornis
cucullata denota uma certa influência da Floresta Atlântica sensu stricto na
região de estudo, apesar da relevante distância da mesma com a área, que é
de aproximadamente 30 km. Diversas atitudes mitigadoras estão sendo
tomadas, tais como recuperação dos trechos de floresta ripária e manutenção
de trechos contíguos de floresta a fim de se formarem corredores florestais. O
combate à caça ilegal na região também deve ser colocado como prioridade,
pois a mesma parece estar causando declínio nas populações de espécies
cinegéticas (p.ex. Cripturellus obsoletus, Penelope obscura, Odonthoporus
capueira), as quais possuem importante papel na manutenção florestal. As
continuidades dos estudos, inclusive a utilização de redes-de-neblina trarão
novas informações sobre a comunidade de aves ali ocorrente, bem como
respostas sobre a influência desses corredores sobre a mesma.
Palavras-chave: Avifauna, Floresta com Araucária, Conservação
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86. CAPTURA E MARCAÇÃO DE AVES SILVESTRES COM
ARMADILHAS DE SOLO NA FLORESTA OMBRÓFILA DENSA ,
BRUSQUE – SC.
Alessandro Becker 1 e Carlos Eduardo Zimermmann. 2
Graduando do curso de Ciências Biológicas, Universidade Regional de
Blumenau, e-mail: alessandrobecker@al.furb.br 2 Instituto de Pesquisas
Ambientais (IPA) FURB, Blumenau-SC, e-mail: cezimmer@furb.br.

1

O método de captura de aves mais utilizado é o uso de redes de neblina,
porém sua maior limitação está no fato de ser um método bastante seletivo,
pois, são armadas geralmente no sub-bosque. Aves de grande porte, de dossel
e que andam no solo da floresta são geralmente subestimados. O objetivo
deste trabalho é apresentar um método pouco utilizado para a captura de aves
terrícolas ou de hábitos de forrageamento no solo, possibilitando uma
amostragem mais confiável. O presente estudo foi realizado na Reserva
Particular do Patrimônio Natural Chácara Edith localizada na região central de
Brusque (27o06’S 48o53’W), Santa Catarina, durante o período de junho de
2005 a abril de 2006. O método utilizado foi o de armadilhas do tipo “arapuca”
com gatilho automático. Um total de 15 armadilhas foram distribuídas ao longo
das trilhas já existentes na RPPN, com espaçamento de 50 metros entre cada
armadilha. As mesmas foram armadas em torno das 7:00 h e desarmadas as
17:00 h, utilizando-se como iscas milho picado e arroz com casca. Até o
momento foram capturadas 11 espécies de aves silvestres: Crypturellus
obsoletus, Aramides saracura, Leptotila verreauxi, Geotrygon montana, Turdus
rufiventris, Turdus amaurochalinus, Turdus albicollis, Habia rubica,
Tachyphonus coronatus, Saltator similis e Conopophaga melanops. Neste
trabalho foram marcadas somente as espécies não passeriformes não
capturadas ou capturadas eventualmente em redes de neblina como:
Crypturellus obsoletus (N = 6 indivíduos), marcados com anilhas tamanho R,
apresentando medidas morfométricas do tarso de 61,03 mm ± 1,76; e o peso
511,67 gr ± 45,24; Aramides saracura (N = 24) com 14 adultos marcados com
anilhas tamanho R, apresentando medidas morfométricas do tarso de 87,96
mm ± 2,42 e peso de 453,75 gr ± 46,72; 10 filhotes de saracura foram
marcados com anilhas tamanho N; Leptotila verreauxi (N = 10), marcados com
anilhas L, apresentando medidas morfométricas do tarso 37,97 mm ± 2,55 e
peso 199 gr ± 21,83; e Geotrygon montana (N = 2) capturados e marcados com
anilhas L, apresentando medidas morfométricas do tarso 34.3 mm ± 1.98 e
peso 147,5 ± 17,68. Os resultados preliminares indicam que para as espécies
de aves que freqüentam o solo, o uso de armadilhas é um método proveitoso
para a captura destes grupos.
Palavras chave: aves terrícolas, armadilhas de solo, captura e marcação.
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87. CONTRIBUIÇÃO DE PARQUES E
MANUTENÇÃO DA AVIFAUNA DE GOIÂNIA

PRAÇAS

PARA

MACEDO1, Thais Oliveira Alves; OLIVEIRA DE1, Keite Araujo; FERREIRA,
Anamaria Achtschin 2
1- Aluno de iniciação científica. Curso de Ciências Biológicas/UEG/Anápolis.
a_thaisalves@yahoo.com.br
2-Orientadora UnUCET/UEG Universidade
Estadual de Goiás/Unidade Universitária de Ciências Exatas e Tecnológicas, Br
153, Km 98, Campus Henrique Santilho, Anápolis – Goiás
A heterogeneidade de ambientes naturais é um dos mais importantes fatores
que contribuem para um crescimento em biodiversidade. Em regiões
neotropicais a biodiversidade compreende uma grande variedade de biomas,
alto endemismo e microhábitats heterogêneos. Nesse contexto, a fauna SulAmericana é particularmente reconhecida por sua alta diversidade, já que,
Brasil, Colômbia e Peru, juntos, ocupam 5/9 da América do Sul e apresentam
mais da metade das 3.100 espécies de aves deste continente. Embora seja
conhecida tamanha diversidade, o número de áreas verdes disponíveis para a
fauna silvestre vem diminuindo de forma drástica, o que ocorre devido a ação
antrópica. Em virtude dessas mudanças, muitas espécies animais,
especialmente aves, têm encontrado refúgios para sua sobrevivência em área
urbanas como parques, praças, bosques, hortos, cemitérios, entre outros. A
urbanização, como processo antrópico, é eventualmente inevitável em dado
momento e lugar. Entretanto, cidades planejadas, podem administrar
paisagens, embora artificiais, de modo que elas possam atrair e sustentar a
mais alta extensão de espécies de aves. Devido a carência de trabalhos sobre
a constituição da avifauna da região metropolitana de Goiânia, faz-se
necessário mais estudos que ofereçam informações sobre a importância ou
influência das áreas verdes para a manutenção da avifauna nessa região.
Estudos a partir de levantamentos consistem em uma alternativa adequada e
eficiente para o conhecimento das condições que ambientes antropizados
oferecem as aves que habitam ambientes urbanos. Dessa forma, foram
escolhidas quatro áreas verdes localizadas nessa Capital, sendo estas, o
Parque Ecológico Sulivam Silvestre (Vaca-Brava), o parque Areião e, duas
praças situadas no Setor Sul. As observações e identificação das aves foram
realizadas a partir da visualização e vocalização das aves, por meio de
binóculos e gravador (quando necessário). As práticas de coleta foram
desenvolvidas semanalmente no período matutino, e a partir das amostragens
obtidas foram analisados fatores como: índices de riqueza, abundância relativa,
similaridade, a percentagem de cobertura vegetal, área, o formato e a
variedade de ambientes. Até o momento foram registrados nesses pontos
cinqüenta espécies de aves pertencentes à aproximadamente 20 famílias.
Palavras-chave: Avifauna – Urbanização - Goiânia

95

88. BIODIVERSIDADE DE AVES NO ESTADO DE GOIÁS
Anamaria Achtschin Ferreira 1 Nathália Machado e Sousa 2
1
Universidade Estadual de Goiás – anamaria.ferreira@ueg.br
Programa Faunaco – nathybio@hotmail.com

2

UFG -

O Cerrado é considerado um bioma de alta biodiversidade e também um dos
mais ameaçados do planeta, além de apresentar um baixo nível de
conhecimento sobre sua fauna e flora. Segundo estimativas recentes, cerca de
50% da cobertura vegetal nativa foi destruída e menos de 5% da área total está
protegida na forma de unidades de conservação. Em função destes aspectos,
o presente estudo teve como objetivo a sistematização do conhecimento sobre
a ornitofauna do estado de Goiás, situado na região core do Cerrado. Foram
feitos levantamentos de dados primários e secundários para a elaboração da
lista de espécies, o hábitat preferencial e os respectivos pontos de ocorrência.
A partir desta informação, foi calculado o percentual de espécies ameaçadas
(IBAMA, CITES e IUCN) e as causas de ameaça. Destacou-se, ainda, as
guildas (carnívoras, onívoras e frugívoras) e as espécies endêmicas.
Considerando-se dados de campo e dados secundários, ocorrem no estado de
Goiás, cerca de 540 espécies (64,52% daquelas do Cerrado) e muitas delas
estão sendo impactadas de forma e intensidade variadas. Cerca de 26% das
espécies estão em, pelo menos, uma das listas de espécies ameaçadas. Cerca
de 3,2% das espécies do estado são endêmicas e, destas, cerca de 31% estão
listadas como sofrendo algum tipo de ameaça à permanência a longo prazo. A
principal causa de ameaça é a destruição ambiental. Cerca de 10% destas
sofrem pressão por terem valor cinegético, principalmente os Columbiformes.
Cerca de 9% sofrem pressão por serem utilizadas como xerimbabo,
principalmente os membros da família Emberizidae (38% das espécies). Das
espécies ameaçadas, 22,8% possuem dieta onívora e 16,1% são carnívoras. O
conhecimento de aspectos como extensão da distribuição, dieta, especificidade
ambiental e causas de ameaças são de fundamental importância para o
manejo e conservação da biodiversidade, possibilitando sua permanência ao
longo do tempo. Estes resultados são particularmente preocupantes, se
considerarmos que menos de 10% dos estudos já realizados no estado são
representativos da comunidade de aves e, de modo geral, não são distribuídos
uniformemente neste território, gerando grandes lacunas de conhecimento.
Palavras chave: Aves, biodiversidade, Cerrado
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89. REGISTRO DE PHALAROPUS TRICOLOR E OUTROS
CHARADRIIFORMES EM UBERABA - MG
Robson Silva e Silva
Rua São José, 48
rsilvaesilva@uol.com.br

apt.31,

CEP

11040-200,

Santos-SP,

e-mail:

Entre 2001 e 2005 foi desenvolvido na área, e regiões adjacentes, da empresa
Fosfertil (Complexo Industrial de Uberaba) o levantamento da avifauna. A área
de estudo está localizada no bairro industrial (DI – III), abrangendo a região
entre os córregos Seco e Gameleira até a sua foz, no Rio Grande (19º 59’S,
47º 53’W). Esta região é utilizada principalmente para atividades agropecuárias
e industriais. Alguns ambientes aquáticos artificiais promovem a atração de
diversas espécies, em especial os Charadriiformes. Destacamos o registro de
um exemplar de Phalaropus tricolor (adulto em plumagem de inverno) que foi
observado e fotografado nos dias 5 e 6 de setembro de 2005, em uma das
lagoas temporárias, formadas no período das chuvas, onde se alimentava
juntamente com outros Charadriiformes. Esta espécie migratória inverna
principalmente na Bolívia, Chile e Argentina. No Brasil é conhecida por raros
registros nos Estados de Mato Grosso, São Paulo, Paraná, e em maior número
no Rio Grande do Sul (Lagoa do Peixe). Aparentemente, este é o primeiro
registro documentado para a espécie em Minas Gerais. Além de P. tricolor
foram registradas outras 13 espécies pertencentes à esta ordem, sendo:
Jacana jacana, Vanellus chilensis, Hoploxypterus cayanus, Charadrius collaris,
Tringa solitaria, Tringa melanoleuca, Tringa flavipes, Actitis macularia, Calidris
fuscicollis, Calidris melanotos, Calidris alba, Himantopus melanurus e Phaetusa
simplex. Todas foram observadas na área da Fosfertil, no setor do Terminal de
Rocha, onde existe um sistema de lagoas artificiais para o tratamento da água
utilizada no processo industrial. Outras lagoas temporárias são formadas nesta
mesma área, fornecendo uma maior fonte de alimento para estas espécies.
Destas, apenas J. jacana, V. chilensis e H. melanurus reproduzem na região,
sendo o último também o mais abundante. O restante, exceto C. collaris e P.
simplex, é migratório do Hemisfério Norte, ocorrendo entre os meses de
setembro e março.
Palavras chave: Phalaropus tricolor, Charadriiformes, Uberaba.
Órgão Financiador: Fosfertil S/A – Complexo Industrial de Uberaba
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A região do município de Catalão possui limitadas informações sobre a
composição de sua avifauna. Desta forma, a fim de obter dados sobre as aves
deste município, realizamos 31 visitas, entre os anos de 2002 e 2005,
totalizando 64 dias e cerca de 750 horas de observação. Nos levantamentos
foram utilizados binóculos, gravador e equipamento fotográfico profissional. Os
trabalhos de campo foram desenvolvidos em duas áreas distintas: na
propriedade da Fosfertil, no Complexo Minero-Químico de Catalão, abrangendo
o Córrego Fundo e o Rio São Marcos (18º 07’S, 47º 44’W), num ambiente de
Cerrado (cerrado stricto sensu, mata ciliar e mata de galeria) com grandes
influências antrópicas (com aproximadamente 144 ha), e a região do Córrego
Batalha (17º 28’S, 47º 19’W), na divisa com o Estado de Minas Gerais, onde
ocorre um remanescente de Cerrado (com aproximadamente 240 ha), em
diversas fisionomias (principalmente veredas, campos limpos, campos sujos e
cerrado stricto sensu), mas cercado pela monocultura de soja que ameaça
ocupar estes ambientes. Foram registradas 264 espécies de aves, destacandose algumas consideradas raras e ameaçadas de extinção, como: Taoniscus
nanus, Harpyhaliaetus coronatus, Micropygia schomburgkii, Eleothreptus
anomalus, Geositta poeciloptera, Culicivora caudacuta, Pseudocolopteryx
sclateri, Alectrurus tricolor e Coryphaspiza melanotis. Tais registros foram
documentados por meio de gravação de vocalização ou fotografias. O próximo
passo será a implantação de projetos de pesquisa com algumas das espécies
citadas acima, para assim poder garantir a conservação das mesmas nas
áreas da Fosfertil.
Palavras chave: avifauna, Catalão, Goiás.
Órgão Financiador: Fosfertil S/A – Complexo Minero-Químico de Catalão
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91. AVIFAUNA DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE
PIAÇABUÇU, NO LITORAL DE ALAGOAS, BRASIL
Susanna Analine Santos Cabral1, Severino Mendes de Azevedo Júnior2,3, Maria
Eduarda de Larrazábal2
1
Mestre em Biologia Animal - UFPE. E-mail: sascabral@hotmail.com
2
Departamento de Zoologia, Centro de Ciências Biológicas, Universidade
Federal de Pernambuco. Avenida Professor Moraes Rego 1235, Cidade
Universitária, 50670-420 Recife, Pernambuco, Brasil, E-mails: smaj@ufpe.br;
mells@ufpe.br 3Departamento de Biologia, Área de Zoologia, Universidade
Federal Rural de Pernambuco. Avenida Dom Manoel de Medeiros, Dois
Irmãos, 52171-900 Recife, Pernambuco, Brasil, E-mail: smaj@ufpe.br
O litoral alagoano é constituído por estuários, dunas e deltas, verificando-se a
influência das marés, sobretudo nos manguezais, abrigando diversas espécies
de aves residentes e muitas outras migratórias. O objetivo deste trabalho é
elaborar a listagem das aves da Área de Proteção Ambiental de Piaçabuçu
(APA Piaçabuçu), localizada no extremo meridional do Estado de Alagoas (10o
20’ S e 36o 20’ O), limitando-se ao Sul com o Rio São Francisco, a Leste e a
Norte com o Oceano Atlântico e a Oeste, com uma linha paralela à praia do
Peba. Esta pesquisa teve duração de doze meses, compreendendo as
estações seca e chuvosa, com expedições mensais, durante três dias
consecutivos, entre outubro de 2004 a setembro de 2005. O levantamento da
avifauna foi realizado por análise qualitativa através de observações visuais e
sonoras, com a utilização de binóculo e literatura especializada, durante
caminhadas pelas áreas de praia, manguezal, coqueiral, lagos temporários e
dunas que compõem o complexo paisagístico desta unidade de conservação
de uso sustentável. Foram registradas 29 famílias, 69 gêneros e 79 espécies,
das quais 17,7% (n=14) são migratórias, sendo elas: Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758); Charadrius semipalmatus Bonaparte, 1825; Actitis macularius
(Linnaeus, 1766); Arenaria interpres (Linnaeus, 1758); Tringa melanoleuca
(Gmelin, 1789); Catoptrophorus semipalmatus (Gmelin , 1789); Calidris pusilla
(Linnaeus, 1766); Calidris alba (Pallas, 1764); Numenius phaeopus (Linnaeus,
1758); Limnodromus griseus (Gmelin, 1789); Stercorarius parasiticus
(Linnaeus, 1758); Sternula antillarum Lesson, 1847; Sterna hirundo Linnaeus,
1758 e Thalasseus sandvicensis (Latham, 1787). Espécies observadas em, no
máximo, quatro das doze visitas perfizeram um percentual de 64,7% do total
observado, sendo a grande maioria. A diversidade da avifauna da APA
Piaçabuçu foi de (H´= 3,1) e a equitabilidade (E = 76,2%). Os dados obtidos
sugerem a importância da região para manutenção dessas aves, sendo ainda,
sítio de invernada para migrantes boreais, indicando que o litoral de Alagoas
consiste em área prioritária para a conservação dessas espécies.
Palavras chave: Aves, levantamento, litoral alagoano.
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92. CONFIRMAÇÃO DA PRESENÇA DA MÃE-DE-LUA-PARDA
(NYCTIBIUS AETHEREUS) PARA O MUNICÍPIO DO RIO DE
JANEIRO, RJ
Eduardo Maciel 1 e Jorge Bruno Nacinovic 2
1
Chefe da DICRAM/DCN da Fundação Instituto Estadual de Florestas do Rio
de Janeiro. Av. Presidente Vargas, 670, 19º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ,
CEP20071-001. E-mail: ems.maciel@gmail.com
2
Setor de Ornitologia, Departamento de Vertebrados, Museu Nacional, UFRJ
Em 1-X-2005 o Sr. Andrei Veiga, funcionário do IEF/RJ, localizou, em pleno
dia, uma ave grande pousada em uma antena de TV, em uma residência
próxima à Praça Rosário Trota, Rio da Prata, Bangu, zona oeste do município
do Rio de Janeiro, área urbana notória por atingir elevadas temperaturas,
mesmo durante os meses de inverno. Inicialmente pensamos tratar-se do
“Urutau”, N. griseus, espécie comum no município, inclusive em áreas urbanas.
Ao capturar a ave, imediatamente o seu considerável porte levantou dúvidas
quanto à sua identidade. A ave foi então fotografada e uma caudal lateral do
lado direito foi obtida para posterior identificação. Nenhum dado foi aferido e o
espécime foi liberado algum tempo depois pelo mesmo Sr. Andrei e pela
médica veterinária Cristiana P. Mendes, na mata da sub-sede da Piraquara do
Parque Estadual da Pedra Branca, em Campo Grande, município do Rio de
Janeiro. O Sr. Andrei gentilmente nos doou a caudal e disponibilizou as
fotografias obtidas, para realizarmos a comparação com o material do gênero
Nyctibius, depositado no Setor de Ornitologia do Museu Nacional. Lá, tivemos a
grata surpresa de confirmarmos antigos e vagos registros (Magalhães Correa,
1936; Silveira, 1968) de N. aethereus para a avifauna do atual município do Rio
de Janeiro. Foi possível, por intermédio de uma foto de close da cabeça, obter
a cor da íris do indivíduo, aproximadamente cinza neutro pálido (cor 86 “Pale
Neutral Gray”, fide Smithe, 1975), o que de certa maneira é corroborado pelo
que escreve Sick (1997: 410) sobre a íris (marrom esverdeada ou cinzento
azulada). O Setor de Ornitologia do Museu Nacional abriga apenas 8 (oito)
peles desta grande espécie, sendo que apenas 2 machos com procedência
conhecida, ambos oriundos da região serrana do Estado do Espírito Santo,
coletados em 1939 pela expedição Schneider/Sick. A espécie ocorre no
Sudeste do Brasil, no leste da Bahia até o Paraná e também na Amazônia
(Sick, 1997).
Palavras-chave: Nyctibius aethereus, Mãe-lua-parda, Rio de Janeiro
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93. STATUS DOS RALÍDEOS (GRUIFORMES: RALLIDAE) DO
RIO GRANDE DO NORTE E ARQUIPÉLAGOS TERRITORIAIS
DO NORDESTE
Francisco Sagot Martin¹, Marcelo da Silva², Jorge Bañuelos Irusta3 e
David Maurice Hassett4
¹ zoólogo, GOP-Forpus, Natal gopforpus@yahoo.com.br, ² mestrando Ciências
Biológicas UFRN marcelzoobio@yahoo.com.br, ³ doutorando Psicobiologia
UFRN banuelos@ufrnet.br, 4 mestrando Desenvolvimento e Meio Ambiente,
UFRN davidh@digi.com.br
Através de revisão bibliográfica, trabalho de campo desde 1998, uso da
Internet e manejo de base de dados sobre a avifauna do Rio Grande do Norte e
arquipélagos brasileiros do NE, foram acrescentadas, com registros
substanciados, quatro espécies de ralídeos às seguintes listas: lista nacional
com um espécime de Gallinula angulata (Bencke et al. 2005), lista regional do
NE com fotos de Porzana flaviventer capturada viva e lista estadual com
gravações de Laterallus melanophaius e fotos de Neocrex erythrops morto.
Registramos também, novos para o RN, sem provas tangíveis da sua
ocorrência, Pardirallus maculatus, Amaurolimnas concolor e Porzana albicollis.
Aramides mangle, que considerávamos extinta no RN, foi redescoberta, sem
registro substanciado. Apresentamos o status das outras espécies da família
na zona estudada, incluindo com comentários as citações que recusamos por
tratar-se de registros incompletos e não substanciados (Laterallus viridis) e até
de espécies de improvável ocorrência (Coturnicops notata, Porphyrio
flavirostris). Porphyrio martinica ocorreu em Fernando de Noronha e G.
angulata chegou perdida em São Pedro e São Paulo, mas nenhum ralídeo foi
registrado no Atol das Rocas-RN. No total tratamos 15 espécies citadas na
zona considerada, das quais 7 têm um ou vários registros substanciados, 5 não
têm e 3 publicadas são recusadas. Além dessas 15 espécies, consideramos
Pardirallus nigricans e Gallinula melanops de possível ocorrência.
Palavras chave: Ralídeos, Rio Grande do Norte, arquipélagos territoriais.
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94. COMPOSIÇÃO DE RAPINANTES DIURNOS E NOTURNOS
DA ESTAÇÃO BIOLOGICA VEREDA GRANDE, PRESIDENTE
OLEGARIO, MG
Danilo Wilson da Mota Santos¹, Larissa Cursino Romão¹, Renato Soares
Moreira¹ e Celine Melo²
1. Graduandos do Curso de Ciências Biológicas – UNIPAM Centro Universitário
de Patos de Minas. Falconer_f2003@yahoo.com.br
2. Doutora e prof. UFU. celine@inbio.ufu.br
Este trabalho objetivou determinar a composição de Falconiformes,
Strigiformes e Cathartiformes da Estação Biológica Vereda Grande (18˚ 09´ ‘S,
46˚ 30´ ‘W, 981 m de altitude), que possui uma área de aproximadamente
3.000 há caracterizados 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 (Minas Gerais, Brasil). O
estudo foi desenvolvido no período de setembro de 2005 a março de 2006. As
pesquisas foram realizadas quinzenalmente em toda a área, totalizando 420
horas de esforço amostral. A identificação das espécies foi feita através de
registros visuais, acústicos e fotográficos durante caminhadas em trilhas, além
de registros esporádicos. Foram observadas 16 espécies de Falconiformes,
sendo 11 espécies de Accipitridae e cinco espécies de Falconidae. Na ordem
Strigiformes foram registradas cinco espécies: sendo uma Tytonidae e quatro
Strigidae. Para Cathartiformes, houve três espécies registradas. Os ambientes
de maior e menor riqueza de espécies foram respectivamente cerrado sensu
stricto (22 ssp.) e mata de galeria (4 ssp). A espécie de maior abundância nos
Falconiformes foi Caracara plancus e as de menor abundância foram: Accipiter
superciliosus, Geranospiza caerulescens e Harpyhaliaetus coronatus, sendo
estas registradas apenas uma vez. Nos Cathartiformes a espécie de maior e
menor ocorrência foram respectivamente Coragyps atratus e Sarcoramphus
papa. Nos Strigiformes Megascops choliba foi a mais abundante e Bubo
virginianus a menos abundante. Também foram coletados dados reprodutivos e
alimentares de algumas espécies.
Palavras chaves: Rapinantes, cerrado, Alto Paranaíba.
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95. RIQUEZA DE AVES DA APA DAS ILHAS FLUVIAIS DO RIO
ITAJAÍ-AÇU, BLUMENAU, SANTA CATARINA
Gregory Thom e Silva1, Adrian Eisen Rupp2 e Carlos Eduardo Zimmermann3
1 2
e Acadêmicos de Ciências Biológicas, Universidade Regional de Blumenau,
Laboratório de Ecologia e Ornitologia, e-mail: biogrego@yahoo.com.br
3
Profesor/Pesquisador do Instituto de Pesquisas Ambientais, Universidade
Regional de Blumenau, Laboratório de Ecologia e Ornitologia, e-mail:
cezimmer@furb.br.
A área de proteção ambiental (APA) das ilhas fluviais do rio Itajaí-Açu, foi
criada pelo poder publico municipal em 10 de outubro de 1999, decreto nº.
6435. Localizada na cidade de Blumenau (26º53’35’’S e 49º08’24’’W), esta
Unidade de Conservação é constituída por um conjunto de 60 ilhas, totalizando
38,93 hectares. A floresta ciliar que se estende ao longo do rio e nas ilhas é
formada pelos diversos estágios de sucessão de Floresta Atlântica que se
caracteriza como ecossistema ripário, a ser estudado e preservado. O presente
estudo, realizado de outubro de 2004 a maio de 2006, com o objetivo de
mostrar a riqueza de aves silvestres na APA das Ilhas Fluviais do Rio ItajaíAçu. As aves foram identificadas visualmente com auxílio de binóculos e
através de manifestações sonoras durante caminhadas pelas florestas ciliares
e no interior das ilhas maiores, totalizando um esforço amostral de 20 horas
observação. Até o momento foram amostradas 111 espécies em 43 famílias.
Entre estas, destaca-se um grande numero que se beneficiam do ambiente
ripário como, Ardea cocoi, Aramus guarauna, Poospiza nigrorufa e
Chloroceryle americana. Registrou-se um grande numero de espécies de borda
ou adaptadas a florestas alteradas como, Pitangus sulphuratus, Bubulcus ibis e
Crotophaga ani. Verificou-se um reduzido numero de espécies de
dendrocolaptidae, o que pode indicar um ambiente alterado. Contudo, a
presença de aves mais exigentes em termos de meio ambiente como,
Pyriglena leucoptera, Ramphodon naevius e Capornis cucullta, mostra que a
APA está atuando como um corredor ecológico. Espécies migratórias com
Progne chalybea utilizam a área com poleiro noturno, ampliando a importância
do ambiente estudado.
Palavras chave: Levantamento de Aves, Ilhas Fluviais, Santa Catarina
Órgãos financiadores: Instituto de Pesquisas Ambientais - FURB.
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96. LEVANTAMENTO DE STRIGIFORMES EM DUAS UNIDADES
DE CONSERVAÇÃO AO SUL DE BLUMENAU, SANTA
CATARINA
Daniela Fink, Cláudia Sabrine Brandt, Adrian Eisen Rupp, Carlos Eduardo
Zimmermann
Universidade Regional de Blumenau, FURB, Instituto de Pesquisas Ambientais,
Laboratório de Ecologia e Ornitologia. Cx.P. 1507. 89010-971.
daejo@bol.com.br; cezimmer@furb.br.
A Ordem Strigiformes carece de estudos no país e no Estado de Santa
Catarina. Aspectos básicos como presença e ausência em áreas de Floresta
Ombrófila Densa são raros. O presente estudo foi iniciado em fevereiro de
2005 na região limítrofe entre a RPPN Bugerkopf e o Parque Nacional da Serra
do Itajaí, ao sul do município de Blumenau, Santa Catarina. Os registros das
espécies de corujas foram realizados ao longo de uma trilha existente com
cerca de 1400 metros de extensão, onde foram demarcados 7 pontos de
escuta. Os trabalhos de campo foram realizados em visitas mensais de dois a
três dias, que se concentraram entre as 18:00 e 23:00 h., em noites de lua
crescente ou cheia. Os registros foram anotados em tabelas de campo
registrando data, hora, local, estado metereológico e o método de registro.
Assim, as espécies foram registradas através da sua vocalização espontânea
ou induzidas pelo uso de playback, com as vocalizações das corujas que se
esperava encontrar, seguindo a ordem da menor para maior espécie. As
espécies registradas até o presente momento e o número de contatos foram:
Tyto alba (9), Asio stygius (14), Glaucidium minutissimum (122), Megascops
choliba (3), Megascops atricapilla (35), Pulsatrix koeniswaldiana (4). G.
minutissimum pode ser observada também em horários diurnos após o
amanhecer. Todos os registros de T. alba foram espontâneos. O registro de M.
atricapilla, obtido como resposta ao uso de playback, se configura como o mais
recente para a espécie no estado, cujo registro anterior foi feito por Olivério
Pinto em 1938. Contudo, obras referenciais posteriores consideraram que as
populações ao sul de São Paulo, anteriormente referidas a M. atricapilla
deveriam ser tratadas como M. sanctaecatarinae. Porém há controvérsias na
identificação em campo das duas espécies, sendo que podem responder ao
canto da outra espécie.
Palavras chave: Strigiformes, levantamento, RPPN Bugerkopf
Órgão financiador: Instituto de Pesquisas Ambientais/FURB
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97. AVES COMO PROBLEMA EM AEROPORTOS DE SANTA
CATARINA
Andreza Clarinda Araújo do Amaral1 e Alexandre Filippini2 , Azevedo-Junior, S.
M.1
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Mestrado em Biologia Animal, UFPE, andrezamaral@hotmail.com,
2
smaj@ufpe.br;
Analista
Ambiental
do
IBAMA/SC:
alexandre.filippini@ibama.gov.br
Com a ocupação desordenada do solo e eliminação de ambientes naturais nas
adjacências dos aeroportos, ou mesmo à instalação destes em áreas
inadequadas, sua área patrimonial, com grande gramado e locais apropriados
para pouso e dessendentação, estão se transformado num ambiente disponível
e protegido para as aves. A presença de aves nestas áreas, pode vir a se
tornar um grave problema tanto para a aviação, podendo ocasionar em
incidentes/acidentes com aeronaves. Entre maio e dezembro/2004 e em maio e
julho/2005, foram realizadas pelo IBAMA/SC, vistorias nos aeroportos de
Joinville, Navegantes e Florianópolis em SC, onde foi estimada a avifauna
presente na área interna dos aeroportos, bem como identificados os principais
focos atrativos em sua área de segurança aeroportuária (ASA). Nos aeroportos
de Joinville e Navegantes, foram observados grandes corpos d´água nas
proximidades dos aeroportos (restinga, manguezal e o oceano), além da altura
irregular do gramado e irregularidades no terreno da área de escape, em
Joinvile agravado pela presença de uma grande área de pasto e campos de
futebol na ASA. Em Florianópolis, apesar de não apresentar nenhum destes
agravantes, apresentou também uma grande concentração de Vanellus
chilensis, associados ao gramado. As principais espécies envolvidas em
acidentes são Vanellus chilensis, Steotyto cunicularia, associados ao gramado
e Caracara plancus, especialmente atraído durante o corte da grama e no
período reprodutivo de V. chilensis. Desta forma, um controle rígido da altura
do gramado em mosaicos entre 10 e 20cm, eliminação ou telamento de áreas
de acúmulo d´água, manutenção da proteção da área patrimonial, bem como o
manejo direto da avifauna, impedindo a formação de colônias reprodutivas de
V. chilensis e de Amazonetta brasiliensis nos gramados durante a primavera, e
eliminação de tocas fora do período reprodutivo de S. cunicularia no inverno,
poderá diminuir o número de colisões e, conseqüentemente, evitar perdas para
empresas aéreas e para as populações de aves e humanas que utilizam-se ou
vivem nas proximidades dos aeroportos. Outra possibilidade é a introdução
experimental do border collie, cão de origem européia e de grande agilidade,
apto a perseguir animais, afugentando invasores na área patrimonial de
aeroportos.
Palavras chave: Aeroporto, aves, colisão
Órgãos finaciadores: IBAMA/SC, GOL Linhas Aéreas Inteligentes
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1. BANDOS MISTOS DE AVES NO CERRADO: UMA REVISÃO
Dárius Pukenis Tubelis
Departamento de Ecologia Geral, Universidade de São Paulo, E-mail:
dtubelis@yahoo.com
Revisões sobre bandos mistos de aves geralmente enfatizam vantagens
adquiridas com a participação em tais associações, e variações sazonais em
sua estrutura. Em geral, tais revisões consideraram várias regiões do mundo,
não focando ecossistemas particulares. Este trabalho teve como objetivo
revisar informações sobre bandos mistos encontrados no Cerrado. Publicações
(n=28) mencionaram um total de 170 espécies participando de bandos mistos,
em várias fitofisionomias e regiões. Estudos detalhados foram conduzidos
somente em cerrado sensu stricto (Distrito Federal) e campo cerrado (BrotasSP). Membros de bandos foram vistos consumindo frutos, flores, néctar,
insetos e sementes. Bandos com até 16 espécies e 40 indivíduos foram
registrados. Doze espécies de seis famílias já foram apontadas como espécies
nucleares; sete delas são da família Thraupidae. Em geral, as espécies
nucleares são aves de coloração contrastante, que também ocorrem em
grupos mono-específicos quando ausentes de bandos mistos. Há evidência de
que o risco de predação é um fator levando à formação de bandos mistos em
campo cerrado e cerrado sensu stricto. Também, ataques predatórios por
espécies do gênero Falco foram flagrados em campo cerrado. Bandos mistos
são menos freqüentes e têm menor número de indivíduos durante a época
reprodutiva do que no período não-reprodutivo das espécies. Avaliações da
avifauna conduzidas em várias escalas espaciais revelaram que a participação
em bandos mistos é uma estratégia adotada por uma porção considerável da
riqueza de espécies de aves encontradas no Cerrado. Entre as sugestões para
pesquisas futuras está o aproveitamento do ambiente do Cerrado (seus
mosaicos de vegetação, sua grande extensão e a forte sazonalidade de seu
clima) para pesquisar aspectos pouco estudados em outras regiões: 1)
movimentos através de fronteiras de vegetação e a resposta das aves a
hábitats adjacentes, 2) variações regionais na composição e liderança dos
bandos, 3) efeitos de estações climáticas e reprodutivas na formação dos
bandos.
Palavras-chave: bando misto, Cerrado, forrageamento
Órgão financiador: FAPESP (processo 05/00773-3)
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2. ETNOORNITOLOGIA COMO FERRAMENTA DE ESTUDO DA
DIETA DE AVES: UMA COMPARAÇÃO METODOLÓGICA.
Fernando Figueiredo Goulart e Rodrigo Matta-Machado
Laboratório de Agroecologia, ICB, UFMG, goulart.ff@gmail.com,
mattamac@icb.ufmg.br
O conhecimento etnoecológico vem, cada vez mais, se estabelecendo no
cenário da biologia da conservação. A associação desse conhecimento
empírico como o embasamento científico pode trazer grandes contribuições
para a conservação da avifauna. O presente trabalho é uma comparação entre
dados obtidos pela observação direta do comportamento alimentar de cinco
espécies de aves com os dados obtidos através de entrevistas com pequenos
agricultores locais, no Pontal do Paranapanema, São Paulo. Foram analisadas
as dietas de Ara chloroptera, Amazona aestiva (Psittacidae), Ramphasto toco,
Pteroglossus castanotis (Ramphastidae) e Cyanocorax chrysops (Corvidae).
Estas espécies foram escolhidas por sua alta abundância na região e por
possuírem plumagem conspícua, sendo assim de fácil identificação. Os
registros pessoais foram feitos por meio da metodologia de “feeding bouts” e as
entrevista eram no formato semi-estruturado. Os “feeding bouts” eram feitos a
partir de trilhas de 250m, percorridas pelo pesquisador, por onde eram
registradas as observações comportamentais. Foram entrevistados 20
informantes sem qualquer grau de instrução formal e esforço de observação
direta totalizou 220 horas. Por meio dos dados etnoornitológicos foi encontrado
um total de 25 espécies visitas pelas aves e 19 espécies através de
observações diretas. O número de espécies visitadas também foi maior nas
entrevistas do que nas observações diretas para as espécies de aves
individualmente, como revelou a análise estatística de qui-quadrado (p=0,015).
Nossos resultados ressaltam a importância do conhecimento tradicional para a
compreensão da história natural das aves, uma vez que tais populações
humanas possuem contato íntimo com ambientes submetidos a um baixo
impacto antrópico.
Palavras chaves: etnoornitologia, TEK, dieta.
Orgão financiador: Universidade de Michigan e FFG é bolsista CAPES/PósGraduação ECMVS.
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3. CICLO DE MUDA X ECTOPARASITOS EM AVES
APREENDIDAS NO CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS
SILVESTRES DO RIO DE JANEIRO
Ildemar Ferreira1; Hermes Ribeiro Luz2; Pedro E. C. V3. e Juliana F. B. da
Silva4.
1,2 e 4
IB/DBA/Zoologia/UFRRJ/ ferreira@ufrrj.br e hermes@ufrrj.br.; 3Museu
nacional/UFRJ.
Os ectoparasitos, principalmente ácaros e malófagos, podem ser encontrados
na superfície das penas, debaixo ou no interior delas. Sendo estes comensais,
permanecendo no hospedeiro por toda a sua vida. Estudos indicam que pode
haver uma relacão entre o ciclo de muda e a diminuição da infestação causada
por ácaros e malófagos. Assim este trabalho tem por objetivos registrar a
relacão entre o ciclo de muda e a infestação de ectoparasitos em aves
silvestres apreendidas pelo Centro de Triagem de Animais Silvestres do Rio de
Janeiro (CETAS). As aves foram analisadas um dia após serem apreendidas.
Para a coleta dos ectoparasitos, foram feitas vistorias com lupa de bolso e a
olho nu. Com o auxilio de uma tesoura cirúrgica foi possível retirar partes das
penas que continham a presença de ácaros ou malófagos. As penas com
ectoparasitos foram colocadas em frascos de plásticos contendo álcool 70%.
As aves, antes de irem para o viveiro, eram inspecionadas por veterinários,
medicadas e anilhadas. Foram estudadas 230 aves aleatoriamente de janeiro
de 2002 a março de 2003. Nas aves apreendidas pelo CETAS, os
ectoparasitos demonstraram um padrão sazonal bem marcante em relacão ao
ciclo de muda. O parasitismo foi mais intenso em aves apreendidas de junho a
setembro, onde analisamos oitenta aves e 90% (n=72) das aves apreendidas
estavam com a plumagem em perfeito estado. Sendo que a infestação de
ectoparasitos foi menor em aves aprendidas entre os meses de dezembro a
fevereiro, onde analisamos setenta aves das quais 70% (n=49) estavam no seu
ciclo de muda. Conseguimos observar as presenças tanto de ácaros quanto de
malófagos, nas famílias Muscicapidae (Turdus albicollis; Turdus rufiventris),
Emberizidae (Tangara seledon; Traupis ornata; Sporophila caerulescens;
Saltator similis; Sicalis flaveola e Paroaria coronata), Mimidae (Mimus
saturninus) e Estrildidae (Estrilda astrild) onde todas apresentaram um alto
índice de parasitismo.
PALAVRAS CHAVE: Muda, ectoparasitos, IBAMA.

6

4. PRESENÇA DE LARVAS DE PHILORNIS SPP.(DIPETRA:
MUSCIDAE) EM NINHEGOS DE THRAUPIS SAYACA (AVES:
THRAUPINAE) NO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL
RURAL DO RIO DE JANEIRO
Hermes R. Luz1.; Ildemar Ferreira1.; Pedro Ernesto C. Ventura2.; Borja, G.E.M.3
e Couri, M.S.4
1
IB/DBA/Zoologia/UFRRJ/ hermes@ufrrj.br e ferreira@ufrrj.br.; 3Museu
nacional/UFRJ.; 4 Departamento de parasitologia Animal/UFRRJ/Laboratório de
entomologia.; 6 Museu Nacional/Departamento de entomologia/UFRJ.
O gênero Philornis, dentre os dípteros causadores de miíases, aparece como o
único gênero Neotropical obrigatoriamente associado a aves. Apenas 96
espécies de 26 famílias (de aves) foram listadas como parasitadas por
Philornis. Alguns autores acreditam que a infestação por moscas do grupo
pesquisado pode causar mortes dos ninhego ou abandono do ninho pelos pais.
O presente estudo teve objetivo de detalhar o comportamento reprodutivo de
Thraupis sayaca, acompanhando o desenvolvimento dos ninhegos na presença
de larvas de Philornis spp causadoras de miíases subcutâneas. Os trabalhos
foram realizados em um ninho com três ninhegos de Thraupis sayaca onde,
durante o nosso monitoramento de campo, observou-se a presença de larvas
de moscas nos mesmos. Os ninhegos foram pesados, medidos de dois em
dois dias. As larvas presentes nos ninhegos eram contadas e anotadas em
intervalos de três dias, observando-se o aumento e a diminuição de infestação
das mesmas durante todo desenvolvimento do ninhegos. As larvas foram
coletadas com um pinça cirúrgica e imediatamente colocadas em um recipiente
de 20 cm de diâmetro e 15cm de altura, sendo este composto por um forragem
seca de gramínea e tapado com uma tela entomológica. O ninho foi recolhido
logo após o abandono pelos ninhegos, e as pupas encontradas em seu interior
foram armazenadas em um recipiente com as mesmas características do
anterior ate a emergência dos adultos. As larvas foram inicialmente observadas
no sexto dia de vida dos ninhegos. Com idade de 15 dias registramos o maior
grau de infestação do numero de larvas (35). Foram coletadas um total de 20
larvas dos ninhengos para serem identificadas. Durante os estudos realizados
no ninho abandonado, conseguimos registrar em seu interior um total de 10
pupas. Assim das 20 larvas apenas 16 se tornaram adultos e das 10 pupas
encontradas no interior do ninho 7 se tornaram adultos. No 17o dia de vida os
ninhengos pesavam até 60 g, o que representa quase o dobro do peso de um
adulto da espécie. Não houve morte de ninhegos durante o estudo.
Palavras chave: Thraupis sayaca, Philornis, ninhegos.
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5. PRESENÇA DE LARVAS DE PHILORNIS SPP. (DIPETRA:
MUSCIDAE) EM NINHEGOS DE TYRANNUS MELANCHOLICUS
(AVES: TYRANNIDAE) NO CAMPUS DA UNIVERSIDADE
FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
Hermes R. Luz1.; Ildemar Ferreira1.; Pedro Ernesto C. Ventura2.; Borja, G.E.M.3
e Couri, M.S.4
1
IB/DBA/Zoologia/UFRRJ/ hermes@ufrj.br e ferreira@ufrrj.br.; 3Museu
nacional/UFRJ.; 4 Departamento de parasitologia Animal/UFRRJ/Laboratório de
entomologia.; 6 Museu Nacional/Departamento de entomologia/UFRJ.
Muscidae (Diptera) são encontrados em todas as regiões biogeográficas do
mundo. Na região Neotropical são conhecidos 87 gêneros e 796 espécies,
sendo que Philornis é o único gênero obrigatoriamente associado a aves. O
presente estudo registra a infestação de Tyrannus melancholicus por larvas de
Philornis (Diptera: Muscidae). O ninho se encontrava na copa de um coqueiro
de 2,5 m de altura a 7m de um lago artificial próximo ao Instituto de Biologia da
UFRRJ. Os ninhegos foram pesados, medidos e acompanhados até o fim da
fase pós-embrionária. As larvas presentes nos ninhegos eram contadas e
anotadas em intervalos de 3 (três) dias. As coletas das larvas nos ninhegos
foram feitas com o auxilio de uma pinça cirúrgica, sendo imediatamente
colocadas em um recipiente com as seguintes características: 20 cm de
diâmetro e 15 cm de altura, sendo este composto por uma forragem seca de
gramínea e tapado com uma tela entomológica. Após a emergência, os adultos
foram fixados e levados ao Museu Nacional do Rio de Janeiro e para o Instituto
Oswaldo Cruz para posterior identificação. O ninho foi recolhido logo após o
abandono pelos ninhegos, e as pupas encontradas em seu interior foram
armazenadas em um recipiente com as mesmas características do anterior até
a emergência dos adultos. As larvas foram inicialmente observadas quando o
ninhego estava no seu quarto dia de vida. Com a idade de 12 dias um dos
ninhegos apresentou um maior grau de infestação pelas larvas, chegando a um
total de 29 larvas distribuídas nas seguintes regiões: cabeça, asas, e baixo
dorso. Durante as visitas coletamos um total de 15 larvas dos ninhegos para
serem posteriormente identificadas e registradas. Nos estudos realizados com
o ninho abandonado pudemos observar 13 pupas em seu interior. Não houve
rejeição dos ninhegos por parte dos pais em nenhum momento de nossos
estudos. Mas o intenso parasitismo do ninhegos por Philornis pode levar a
rejeição pelos pais e até mesmo, em alguns casos, os ninhegos podem chegar
ao óbito.
Palavras chave: Tyrannus melancholicus, Philornis, ninhengos.
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6. HÁBITOS ALIMENTARES DE TRÊS ESPÉCIES DE
ARDEÍDEOS (AVES) QUE HABITAM O LAGO DO PARQUE
ECOLÓGICO HERMÓGENES LEITÃO FILHO EM CAMPINAS-SP
Eugênia Carolina Barioni1 e Luiz Octavio Marcondes Machado2
1
Graduação
em
Ciências
Biológicas
IB
Unicamp,
E-mail:
2
eugeniabio03@yahoo.com.br, e023685@dac.unicamp.br Departamento de
Zoologia, Unicamp, Campinas-SP, E-mail: loconde@unicamp.br
Egretta thula, Casmerodius albus e Ardea cocoi são aves paludícolas
(Ardeidae) amplamente distribuídas por todo o Brasil e muito freqüentes em
lagos urbanos. O objetivo deste estudo é analisar os métodos de
forrageamento empregados por estas aves, bem como avaliar a profundidade
deste forrageamento e sua relação com o comprimento das patas dos
ardeídeos em questão, além de verificar a eficiência na captura dos alimentos.
O trabalho foi realizado no período compreendido entre 25 de Abril e 15 de
Junho de 2005, com visitas semanais, e no período da tarde, ao lago do
Parque Ecológico Hermógenes Leitão Filho, um lago urbano. Cada vez que as
aves foram observadas à procura de alimentos, eram registrados seu
comportamento de predação, a profundidade de forrageamento e a taxa de
sucesso nas investidas. As profundidades foram diferenciadas em: zero (sobre
a praia do lago), pequena (apenas com os pés mergulhados na água), média
(tarso-metatarsos mergulhados) e grande (tíbia mergulhada). Ao forragear,
Egretta thula movimenta-se constantemente, correndo de um lado para outro.
Foi observada em comportamento de predação por 40 vezes. Deste total,
forrageou à profundidade zero por 17 vezes (42,5%), à pequena profundidade
por 17 vezes (42,5%) e, finalmente, à média profundidade por apenas 6 vezes
(15%), com tarso-metatarsos mergulhados, o que, para E. thula, significa cerca
de 10,2 cm. Casmerodius albus assume um comportamento bastante diferente
ao procurar alimento, movimentando-se muito lentamente, com a cabeça
parada em espreita e o pescoço curvo. Foi observada por 3 vezes (6,8%) em
média profundidade, o que significa aproximadamente 14,3 cm. Já em grande
profundidade, cerca de 25,2 cm, esta garça foi vista por 41 vezes (93,2%). Por
sua vez, Ardea cocoi assemelha-se à C. albus no comportamento de pesca e
foi vista 2 vezes (11,8%) em zero profundidade e 15 vezes (88,2%) em grande,
equivalente a 42,5 cm de profundidade. As taxas de sucesso no forrageamento
para E. thula, C. albus e A. cocoi foram de 60,9% (25/40), 63,6% (28/44) e
58,8% (10/17), respectivamente.
Palavras chave: Ardeídeos, comportamento de predação, profundidade de
forrageamento.
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7. EVOLUÇÃO DE SINAIS VISUAIS EM PIPRÍDEOS DA TRIBO
ILICURINII
(ILICURA-CORAPIPO):
INTERAÇÕES
ENTRE
PLUMAGEM, HABITAT, E NICHO ECOLÓGICO
Marina Anciães
Curadoria de Aves, INPA, Manaus-AM. E-mail: marina.anciaes@gmail.com
A diversidade de aparência visual observada nos animais explica-se em grande
parte pelos vários sinais usados em comunicação - para seleção de parceiros,
camuflagem ou forrageamento. A seleção sexual por preferência de fêmeas
leva a evolução de fenótipos exagerados em machos, sobretudo em espécies
com comportamento de leque, o que sugere preferências arbitrárias em relação
às características do hábitat de uma espécie. A hipótese de “sensoriamento
direcional”, por outro lado, prevê que a seleção natural associada à preferência
de fêmeas leva à evolução de sinais conspícuos, e que diferenças em sinais
entre espécies correspondem a diferenças entre seus hábitats, favorecendo a
detecção dos sinais pelas fêmeas. Assim, o nível de diferenciação ecológica
observada entre espécies poderia influenciar a evolução de sinais, se os
sistemas sensoriais permanecerem similares. Testo a hipótese do
sensoriamento direcional entre cinco espécies de pirpídeos da tribo Ilicurinii
(Ilicura-Masiu-Corapipo), avaliando a impotância da diferenciação ecológica na
evolução de sinais visuais neste grupo. Medidas da luz ambiental no hábitat de
cada espécie e da coloração de plumagem de indivíduos foram feitas com
espectrofotômetros em campo e museus. Adicionalmente, o nicho ecológico de
cada espécie foi modelado através de dados climáticos e topográficos de
pontos de ocorrência conhecidos para cada táxon. Os resultados apoiam um
papel do sensoriamento direcional na evolução de sinais visuais em cada
população, havendo maior contraste de cor em todas as espécies, e de brilho
em C. gutturalis, produzidos durante exibições de corte em comparação a
outros horários. Entretanto, os valores de contraste de cor e as preferências de
fêmeas em Corapipo indicam que, apesar da evolução da plumagem estar
associada às diferenças de luz ambiental entre espécies, a seleção de
fenótipos conspícuos não foi importante na evolução de plumagens neste
clado. A importância do contraste de brilho na comunicação de pássaros
florestais, porém, deve ser melhor investigada. Os dados indicam ainda que a
seleção sexual promoveu diversificação de plumagens entre espécies que
ocupam nichos ecológicos relativamente similares, os quais estão
hierarquicamente associados às variações de luz no hábitat de cada espécie.
Palavras chave: Pipridae, plumagem, seleção sexual, nicho ecológico.
Órgão Financiador: bolsa CAPES
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8. COMPOSIÇÃO DE BANDOS MISTOS EM UMA ÁREA DE
CAMPO RUPESTRE DO SUDESTE BRASILEIRO
Tadeu José Guerra 1, Henrique Belfort Gomes 2 e Frederico Innecco Garcia3
1
Pós-Graduação em Ecologia, Departamento de Zoologia, Instituto de Biologia,
Universidade Estadual de Campinas, C.P.6109,13083-970, Campinas, SP.
2
Pós-Graduação em Ecologia, conservação e Manejo da Vida Silvestre,
Universidade Federal de Minas Gerais, 30161-970, Belo Horizonte, MG,
hbelfort@hotmail.com
³ Departamento de Zoologia, Instituto de Biologia, Universidade de Brasília,
C.P. 70.910-900, Brasília, DF, fredinnecco@hotmail.com
Bandos mistos de aves são agregações formadas por espécies distintas, cuja
coesão depende principalmente de respostas comportamentais dos
componentes do grupo. As vantagens adaptativas de sua formação têm sido
associadas principalmente à otimização da obtenção de alimentos e à
diminuição dos riscos de predação. No Brasil, a composição de bandos mistos
tem sido bem estudada principalmente na Mata Atlântica, com alguns estudos
no Cerrado. Neste estudo relatamos observações ocasionais de bandos mistos
em uma área de Campo Rupestre na Serra do Cipó, Minas Gerais.
Registramos 16 bandos mistos entre janeiro de 2004 e dezembro de 2005. O
número de espécies registradas por bando variou de três a nove, num total 16
espécies pertencentes a 9 famílias da ordem Passeriformes. Poospiza cinera
(N = 10), Pseudoleistes guirahuro (N = 3), Embernagra longicauda (N = 1) e
Schistoclamis ruficapilllus (N = 1) e Knipolegus nigerrimus (N = 1) foram
observadas atuando como espécies nucleares. Entre as espécies que
participaram dos bandos destacamos Asthenes luizae, Polistictus superciliaris e
E. longicauda, endêmicas dos topos de montanha do sudeste brasileiro, cujas
biologias permanecem pouco estudadas. Poospiza cinera é também uma
espécie pouco conhecida, considerada vulnerável à extinção e que foi a
principal espécie nuclear. Foi observada ao longo de todo o ano na área de
estudo, sempre em pares e ocasionalmente em grupos de três indivíduos, se
alimentando principalmente de insetos e eventualmente de frutos. Este estudo
é apenas um primeiro relato sobre a composição de bandos mistos nos
Campos Rupestres, mais estudos são necessários para compreender sua
estrutura, dinâmica e sazonalidade.
Palavras-chave: Serra do Cipo, Poospiza cinera espécie nuclear
Órgão financiador: Bolsa CNPq e IdeaWild a TJG e HBG. Bolsa do convênio
CI/UnB a FIG.
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9. AVIFAUNA FRUGÍVORA
(MELASTOMATACEAE)

DE

MICONIA

ALBICANS

Pietro Kiyoshi Maruyama Mendonça1 e Celine Melo1
1Instituto de Biologia, Universidade Federal de Uberlândia, E-mail:
pietrokiyoshi@yahoo.com.br
A dispersão consiste numa interação mutualística em que os animais
dispersam as sementes em troca das estruturas nutritivas associadas a elas,
sendo importante na manutenção e restabelecimento de formações vegetais. O
objetivo desse estudo foi caracterizar a avifauna frugívora associada à espécie
pioneira Miconia albicans (Melastomataceae), que pode agir como agente
dispersor de sementes. O estudo foi realizado na reserva particular do Clube
de Caça e Pesca Itororó de Uberlândia (CCPIU) – MG, uma formação vegetal
secundária, durante a época de frutificação da planta. Foram realizadas 30
horas de observação distribuídas no período de 05:30 às 18:00, entre os
meses de novembro de 2005 e janeiro de 2006. Foram registradas 94 visitas
de 17 espécies de aves. A família Fringillidae (sub-família Emberezinae) foi a
mais representativa com sete espécies e com maior número de visitas (55,3%
das visitas registradas, n=51). As espécies que mais visitaram foram: Volatinia
jacarina (31,9%; n=30), Elaenia sp (11,7%; n=11) e Thraupis palmarum (11,7%,
n=11). A principal tática de forrageamento utilizada pelos visitantes foi poleiro
(93,6%; n=88 visitas). Das 17 espécies visitantes apenas a Volatinia jacarina,
não consumiu o fruto inteiro. Como Miconia albicans apresenta sementes
minúsculas (24 sementes por fruto em média, n=30frutos), torna qualquer
espécie que se alimente de seus frutos um provável dispersor, mesmo que não
os consuma inteiros. Apesar de não ter sido possível a observação de sua
alimentação, Penelope superciliaris foi incluída na lista da avifauna associada,
pois foi possível a coleta de suas fezes e a identificação nestas, de sementes
da Miconia albicans. Neste estudo também foi levada em conta a distribuição
horária das visitas das aves, sendo que nos intervalos horários entre 07:00–
09:00, os frugívoros apresentaram as maiores atividades de visitação e
consumo de frutos nas plantas (3,33 visitas/hora).
Palavras chaves: dispersão, frugivoria, Miconia albicans.
Órgão financiador: Universidade Federal de Uberlândia
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10.
AVIFAUNA
FRUGÍVORA
(MELASTOMATACEAE)

DE

MICONIA

FALAX

Pietro Kiyoshi Maruyama Mendonça1 e Celine de Melo1
1Instituto de Biologia, Universidade Federal de Uberlândia, E-mail:
pietrokiyoshi@yahoo.com.br
Muitas plantas dependem de vetores bióticos para a dispersão de sementes,
de maneira que seus descendentes possam se estabelecer com sucesso. Os
animais são atraídos pelas estruturas nutritivas, frutos, e quando se alimentam
destes acabam por dispersar as sementes. Entre os vetores bióticos de
dispersão as aves constituem um grupo de grande importância. O objetivo
desse estudo foi caracterizar a avifauna frugívora associada à espécie
arbustiva Miconia falax (Melastomataceae), que pode agir como agente
dispersor de sementes. A Miconia falax oferece frutos tipicamente ornitocóricos
de coloração roxa, com em média 30 pequenas sementes, e a maturação de
seus frutos ocorre na estação chuvosa. O estudo foi realizado durante a época
de frutificação da planta, entre novembro de 2005 e fevereiro de 2006, na
reserva particular do Clube de Caça e Pesca Itororó de Uberlândia (CCPIU) –
MG, uma formação vegetal secundária. Foram realizadas 30 horas de
observação distribuídas no período de 05:00 às 17:00, foram registradas 60
visitas por 14 espécies, sendo a família Tyrannidae, com 5 espécies, a família
mais representativa. A família com maior número de visitas também foi a
Tyrannidae, com 65% das visitas registradas (n=39), apresentando Elaenia
flavogaster como principal espécie visitante (n=22, 36,7% das visitas
registradas). A principal tática de forrageamento utilizada pelos visitantes foi
poleiro (63, 3%; n=38 visitas). Para todas as 14 espécies visitantes foi
observado o consumo do fruto inteiro com exceção de Volatinia jacarina
(Fringillidae, Emberezinae), que consumia partículas dos frutos. Foi registrada
a visita de apenas um frugívoro de grande porte, Penelope superciliares
(Cracidae), que foram observados dois indivíduos consumindo os frutos ao
mesmo tempo, possivelmente tratava-se de um casal. Neste estudo também foi
levada em conta a distribuição horária da atividade das aves visitantes, sendo o
período de 07:00 – 08:00 o intervalo de horário que apresentou maior atividade
de visitantes frugívoros (com 2,6 visitas por hora).
Palavras chaves: Miconia falax, ornitocoria, dispersão.
Órgão financiador: Universidade Federal de Uberlândia
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11.
ESTUDO
COMPARATIVO
ENTRE
SCHINUS
TEREBINTHIFOLIUS RADDI E MICHELIA CHAMPACA LINN.
COMO ÁRVORES ATRATIVAS PARA A AVIFAUNA NO PARQUE
DO IBIRAPUERA
Ricardo Rodrigues Neves Pennino1 e Linda Lacerda da Silva2
1
Estudante de Biologia (Universidade Presbiteriana Mackenzie)
ricardopennino@yahoo.com.br 2Bióloga Divisão Técnica de Medicina
Veterinária e Manejo da Fauna Silvestre-DEPAVE-3
lindlacerda@yahoo.com.br
Em áreas antrópicas plantas exóticas podem servir como alimento já que a
disponibilidade de frutos silvestres é baixa. Neste sentido este trabalho teve
como objetivos verificar se Schinus terebinthifolius, Raddi (aroeira-mansa) e
Michelia Champaca, Linn. (magnólia) atuam como núcleos de atração da
avifauna na área estudada e comparar o potencial de atração entre as duas
espécies. O estudo foi realizado no Parque Ibirapuera, São Paulo, uma área
totalmente antropizada, utilizando-se o método árvore focal para identificar as
espécies de aves que consumiram frutos/diásporos das duas espécies
vegetais. As observações foram feitas entre os dias 23 de fevereiro e 7 de abril
nos períodos da manhã e da tarde com um total de trinta horas em cada árvore
focal divididas em unidades amostrais de uma hora. Para calcular a freqüência
das espécies atraídas foi utilizado o índice de Lindsdale, para a diversidade de
espécies Shannon-Wiener e equabilidade, e para similaridade entre as
espécies nas árvores focais foi utilizado o índice de Sorensen. Foram
identificadas 6 espécies em S. terebinthifolius e 15 em M. champaca. Turdus
rufiventris foi o principal consumidor em ambas as espécies com 46,67% de
freqüência em S. terebinthifolius e 100% em M. champaca. O índice de
similaridade foi de 0,57 sendo que as 6 espécies consumidoras de aroeira
mansa também consumiram sementes de magnólia e essas espécies são
onívoras, com exceção de Serpophaga subscristata que é considerada
insetívora pela literatura consultada. O índice de Shannon-Wiener mostrou que
a planta exótica atraiu mais espécies (2,13) do que a nativa (1,37), mas os
valores da equabilidade das duas espécies foram próximos: 0,77 para aroeira
e 0,79 para magnólia mostrando que a maioria das espécies de aves manteve
um equilíbrio quanto ao número de visitas. Todos os visitantes consumiram
diásporos de ambas as espécies vegetais. As duas espécies se mostraram
núcleos atrativos à avifauna, mas a espécie exótica apresentou um maior
potencial de atração, servindo como importante fonte de alimento na área
estudada.
Palavras chave: atração da avifauna, área antrópica, método árvore focal
Órgão financiador: Prefeitura do Município de São Paulo
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12. UTILIZAÇÃO DE PHAETHORNIS PRETREI (LESSON &
DELATTRE, 1839) (TROCHILIDAE) COMO VETOR DE PÓLEN
PELA RUBIÁCEA AUGUSTA LONGIFOLIA (SPRENG.) REHDER,
NA SERRA DO BASTIÃO, CHAPADA DIAMANTINA, BA.
Caio Graco Machado1,2, Cristiane Estrêla Campodonio Nunes1,3, Maria da
Conceição Borges Gomes1,4, Aline Góes Coelho1,5, Morgânia Bezerra
Machado1,6 e Jamerson de JesusAlmeida1,7
1
Laboratório de Ornitologia e Mastozoologia, LABIO, DCBio, Universidade
Estadual de Feira de Santana, km 03, BR116, Feira de Santana, BA. 440312
3
460.
E-mails:
graco@uefs.br,
cecampodonio@hotmail.com,
4
5
concebio@hotmail.com, alinegcoelho@yahoo.com, 6modabio@hotmail.com,
7
jamerson_almeida@yahoo.com.br
Augusta longifolia é uma rubiácea arbustiva, lenhosa, de pequeno porte e que
se desenvolve nas margens e em meio a pedras emersas de riachos,
ocorrendo nos estados de GO, DF, MA, MT, MS, MG, TO e BA. Na Bahia,
floresce de novembro a fevereiro. Suas flores são tipicamente ornitófilas, sendo
tubulares, vermelhas, de antese diurna, com concentração de néctar em torno
de 20%. Objetivando determinar seus visitantes florais, foram feitas, no mês de
dezembro de 2005, observações focais de três indivíduos floridos (cada um
com uma única flor) em um rio (887m; 24L0218605; UTM8545824) na Fazenda
Casquilho, localizada na Serra do Bastião, Mucugê, na Chapada Diamantina,
BA. O relevo é acidentado e a vegetação local é a caatinga arbórea. Cada
indivíduo foi monitorado durante 11 horas, das 06:30 às 17:30 h, totalizando, 33
horas de observação focal. Foram registradas 24 visitas às flores de A.
longifolia, feitas apenas por Phaethornis pretrei. Em oito sessões de visitas,
visitou igualmente todas as flores monitoradas. As visitas ocorreram ao longo
de todo o dia, com maior freqüência no início da manhã (06 às 08 horas) e
início da tarde (14 às 16 horas). 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 das espécies de sua subfamília
(Phaethornitinae), ou seja, do tipo “rota de captura”, não defendendo território
próximo ao recurso. A ocorrência isolada (não agregada) com baixa densidade
populacional de A. longifolia e sua flor de tubo longo, por sua vez, 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: Phaethornis pretrei, Augusta longifolia, Chapada Diamantina.
Apoio: CNPq (C.G.M.: processo 474217/2004-3 e M.B.M.: bolsista
PIBIC/UEFS), FAPESB (A.G.C: bolsista IC/FAPESB), Prefeitura Municipal de
Mucugê e a UEFS.
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13. ASPECTOS ECOLÓGICOS DE CORUJAS-BURAQUEIRAS
(ATHENE CUNICULARIA) NA RESTINGA E ZONA URBANA DO
NOROESTE FLUMINENSE-RJ
Carlos Leandro de Oliveira Cordeiro1,Carlos Ramón Ruiz-Miranda2 e Giane
Chaves Kristosch3
1
PG em Ecologia, INPA, Manaus-AM; E-mail:carleandro@pop.com.br
2
Laboratório de Ciências Ambientais, UENF, Campos dos Goytacazes-RJ; Email: cruiz@uenf.br 3Universidade Salgado de Oliveira, Campos dos
Goytacazes-RJ; E-mail: gianeck@uenf.br
A coruja-buraqueira (Athene cunicularia) é uma espécie de ampla distribuição
que ocupa áreas com ou sem perturbação antrópica. Na região nordeste do Rio
de Janeiro esta espécie é comum em campos e restingas e está presente no
campus da Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF), Campos dos
Goytacazes e na restinga de Iquipari, município de São João da Barra. Este
trabalho compara aspectos da história natural dessa espécie em locais com
diferentes graus de perturbação antrópica. No ano de 2004 foram coletados
dados quinzenais sobre egragópilos, distância de fuga, distribuição dos ninhos
e reprodução de oito casais de corujas-buraqueiras, três na restinga de Iquipari
e cinco no campus da UENF. As corujas em ambos locais consumiram
principalmente insetos (~50%) e vertebrados (37-38%), sendo que na restinga
foram consumidos siris na estação chuvosa (9,68%). Na restinga, os animais
apresentaram valores altos de distância de fuga (média=43,d.p.=27), dois
casais utilizaram ninhos satélites e mostraram sazonalidade reprodutiva. Por
outro lado, as corujas da UENF apresentaram baixas distâncias de fuga
(média=10,d.p.=6), e apenas um casal apresentou ninhos satélites, com
ausência de sazonalidade reprodutiva. As corujas da restinga provavelmente
consumiram nutrientes essenciais na estação reprodutiva fornecido pelos siris
e lagartos ingeridos, enquanto as corujas da UENF dependem dos itens
vertebrados (roedores e lagartos) como fonte de cálcio, sendo os artrópodes
importantes para dieta na estação seca. As corujas da restinga se mostraram
menos habituadas à presença humana. A disponibilidade de território, a
compactação do solo e a presença de predadores podem ter influenciado nos
diferentes padrões de distribuição e utilização de ninhos nas duas áreas. A
sazonalidade de reprodução na restinga pode estar relacionada à
disponibilidade de alimentos, dependendo da flutuação populacional dos
lagartos, e possivelmente a flutuação dos itens vertebrados no campus da
UENF não tenha influenciado a sazonalidade e comportamento reprodutivo das
corujas. O trabalho mostrou que a influência humana afeta alguns aspectos da
história de vida, sendo um fator importante na modelagem do comportamento e
reprodução das corujas-buraqueiras.
Palavras chave: Athene cunicularia, reprodução, alimentação
Órgão financiador: PIBIC CNPq/UENF
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14. ATRAÇÃO DE AVES POR FICUS ELASTICA ROXB. E FICUS
MICROCARPA L. EM AMBIENTE URBANO.
Marina Somenzari1, Linda Lacerda da Silva2 e Rosanna G. Q. Benesi3
1
Bióloga, Universidade Presbiteriana Mackenzie, Email:masomenzari@yahoo.com.br, 2Bióloga, 3Médica Veterinária, Divisão
Técnica de Medicina Veterinária e Manejo da Fauna Silvestre – DEPAVE-3,
SVMA/PMSP Email:lindlacerda@yahoo.com.br; roquabe@yahoo.com.br
O gênero Ficus tem uma importante participação na alimentação das aves
quando outros recursos são escassos, principalmente em ambiente urbano.
Este estudo foi realizado no Parque Ibirapuera, avaliando e comparando o
potencial de atração de aves consumidoras e visitantes de Ficus elastica e
Ficus microcarpa. A coleta de dados foi realizada de 03 de janeiro a 13 de
fevereiro de 2006, durante a floração e a frutificação das figueiras
respectivamente, sendo realizadas 30 horas de observação focal durante os
períodos da manha e final da tarde. Os parâmetros utilizados foram: o índice de
Jaccard calculado para as espécies consumidoras; e para cada espécie
observada o porcentual de consumo dos recursos vegetais e o índice de
Lindsdale. No total, foram observadas 20 espécies de aves em Ficus
microcarpa, sendo 10 consumidoras e 12 espécies em Ficus elastica, sendo 9
consumidoras. Foram consideradas como grandes consumidoras de ambas as
figueiras, com porcentual de consumo superior a 75%, Turdus rufiventris,
Pitangus sulphuratus, Turdus leucomelas e Thraupis sayaca. Celeus
flavescens foi considerado grande consumidor apenas para Ficus microcarpa e
Thraupis palmarum para Ficus elastica. Segundo o índice de Lindsdale, as
espécies com maior freqüência coincidiram com as grandes consumidoras,
com exceção de Brotogeris tirica que em Ficus microcarpa, apesar da alta
freqüência (75%) apresentou baixa taxa de consumo (55,6%). O índice de
Jaccard foi de 46,15%, sendo 4 espécies exclusivas de Ficus microcarpa e 2
de Ficus elastica. Dessa forma, os dados obtidos demonstraram com relação à
atração de aves para consumo de seus recursos vegetais, que ambas as
figueiras apresentaram equivalente capacidade atrativa e no que diz respeito a
espécies visitantes, Ficus microcarpa apresentou maior atração.
Palavras-chave: Avifauna urbana; Ficus elastica; Ficus microcarpa.
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15. DETECÇÃO DE RETROVÍRUS E PARAMIXOVÍRUS EM
FRAGMENTOS
DE
ÓRGÃOS
DE
SABIÁS
(TURDUS
LEUCOMELAS E TURDUS RUFIVENTRIS)
1

Marcia Helena Braga Catroxo; 1Ana M. Cristina R.P.F. Martins; 1Romeu
Macruz; 1Tatiana Pongiluppi; 2Selma Petrella, 1Célia Puerta Gabriel.
1
Instituto Biológico de São Paulo, SP, catroxo@biologico.sp.gov.br, 2Instituto
Adolfo Lutz, São Paulo, SP, sptrella@ial.sp.gov.br.
As aves silvestres atuam como potenciais disseminadores de doenças entre as
aves comerciais e domésticas, ocasionando perdas econômicas significativas.
Dentre os retrovírus que acometem as aves, o mais comum é o agente da
leucose linfóide, doença que já foi diagnosticada em muitas ordens da classe
aves. A leucose linfóide é um distúrbio neoplásico do tecido hematopoiético
caracterizado por proliferação anormal dos linfócitos B, pelo fato do vírus inserir
um oncogene no material genético das células da série linfocítica. Os
paramixovírus são responsáveis pela Doença de Newcastle, caracterizada por
diarréia, distúrbios respiratórios, circulatórios, e do SNC. Um sabiá-branco e um
sabiá-laranjeira foram encontrados mortos em área arborizada, no bairro Vila
Mariana, São Paulo, SP, os quais foram enviados aos Laboratórios de
Microscopia Eletrônica e Anatomia Patológica, do Instituto Biológico de São
Paulo para pesquisa de agentes virais. O exame histopatológico do sabiá
laranjeira revelou acentuadas lesões de pneumonia intersticial mononuclear,
glomerulonefrite linfocitária (típicas de leucose linfóide), adenocarcinoma da
camada granulosa ovariana com proliferação de células mononucleares e no
tecido neoplásico, acentuado fibroma e infiltração de células inflamatórias. No
sabiá branco identificou-se enterite linfocitária, acentuada congestão e focos de
células linfocitárias nos brônquios e epicardite linfocitária. Fragmentos de
órgãos diversos foram processados pela técnica de contrastação negativa para
Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET). Ao MET foi observada nas
amostras examinadas, a presença simultânea de retrovírus e paramixovírus. As
partículas de retrovírus de 80-145 nm de diâmetro apresentavam-se esféricas,
com envelope característico contendo projeções de 9 nm de diâmetro. As
partículas de paramixovírus de 120 a 190 nm de diâmetro exibiam envelope
coberto por espículas com nucleocápside característica em forma de “espinha
de peixe”, medindo entre 15 e 20 nm de diâmetro, com intervalo entre as
serrações de 5 nm de diâmetro. Este trabalho nos permite concluir que a
técnica de contrastação negativa é extremamente útil para revelar infecções
mistas e caracterizar a morfologia viral em amostras aviárias.
Palavras chave: Turdus leucomelas, Turdus rufiventris, vírus.
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16. REGISTROS E DISTRIBUIÇÃO DO SABIÁ-CICA TRICLARIA
MALACHITACEA NO VALE DO ITAJAÍ - SANTA CATARINA
Adrian Eisen Rupp1, Glauco Ubiratan Kohler1, Tiago João Cadorin1, Carlos
Alberto Borchardt Junior2, Cláudia Sabrine Brandt2 e Carlos Eduardo
Zimmermann2
1
Acadêmicos de Ciências Biológicas, Universidade Regional de Blumenau,
Laboratório de Ecologia e Ornitologia, E-mail: eisenrupp@yahoo.com.br 2
Instituto de Pesquisas Ambientais, Universidade Regional de Blumenau,
Laboratório de Ecologia e Ornitologia, E-mail: cezimmer@furb.br.
O Sabiá-cica Triclaria malachitacea é um Psittacidae endêmico da Floresta
Atlântica, encontrado do sul da Bahia até o nordeste do Rio Grande do Sul,
principalmente na Floresta Ombrófila Densa. Embora já tenha sido registrada
em altitudes inferiores a 100 m a.n.m, sua ocorrência predomina em altitudes
que variam de 300 a 1000 m a.n.m. Esta espécie é muito sensível à
fragmentação florestal e atualmente consta como espécie NT (quase
ameaçada) segundo critérios do IUCN. Na lista de animais ameaçados dos
Estados do Paraná e Rio Grande do Sul consta como Vulnerável. Até 1996 em
Santa Catarina era conhecida de apenas seis localidades, com predominância
de registros históricos para o Vale do Itajaí e região nordeste do Estado.
Através deste trabalho, buscamos esclarecer os registros da espécie na região,
bem como analisar a sua distribuição no Vale do Itajaí. Obtivemos um registro
para o Parque Botânico Morro do Baú em 1999, com observações de
atividades de nidificação, sendo novamente constatada em novembro de 2005
na mesma cavidade arbórea. Em março de 2005 um exemplar foi encontrado
morto na beira da estrada no interior do município de Gaspar, com a pele
depositada na coleção científica da Universidade Regional de Blumenau sob a
identificação Furb-10680. Além destes registros, a espécie foi registrada pela
vocalização na RPPN Chácara Edith, no município de Brusque e também no
município de Guabiruba. Além destes, existem três registros recentes já
publicados, um para o município de Vitor Meireles em agosto de 2003, um
registro para o atual Parque Nacional da Serra do Itajaí e outro na RPPN
Bugerkopf, no município de Blumenau, ambos de 2004. Analisando estes
registros verifica-se que a espécie é mais frequênte na Floresta Ombrófila
Densa, em áreas onde a vegetação encontra-se preservada, principalmente em
unidades de conservação, destacando a importância destas para a
preservação de Triclaria malachitacea no Vale do Itajaí.
Palavras chave: Triclaria malachitacea, Distribuição, Vale do Itajaí.
Órgãos financiadores: Instituto de Pesquisas Ambientais - FURB.
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17. FRUGIVORIA POR AVES EM FICUS INSIPIDA WILLD.
(MORACEAE) NUMA MATA DE RESTINGA NO SUL DO BRASIL.
Jefferson Torres Martins1; César Jaeger Drehmer2 e Rafael Antunes Dias3
1Discente do Curso de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Pelotas,
E-mail: jeffmartins@brturbo.com.br. 2Departamento de Zoologia, Universidade
Federal de Pelotas, E-mail: cjaeger@terra.com.br. 3Laboratório de Ornitologia,
Universidade Católica de Pelotas, E-mail: radias.sul@terra.com.br.
A dispersão de sementes por aves é de grande importância ecológica nos
diferentes habitats, além disso, ajuda na regeneração das florestas. Dessa
forma, a frugivoria e a dispersão de sementes são processos essenciais para
as populações de plantas, assim como para as aves. O objetivo do presente
trabalho, realizado na mata de restinga do Horto Botânico Irmão Teodoro Luis
(31º48’58” S, 52º25’55” W; 13 m a.s.n.m.), Capão do Leão/RS, foi identificar as
espécies de aves que se alimentam das infrutescências de Ficus insipida. O
Horto Botânico compreende uma área de 12 hectares e encontra-se próximo a
outros fragmentos de menor tamanho. O trabalho, compreendido entre os
meses de agosto e setembro de 2005, teve um período amostral de 25 horas e
analisou-se um indivíduo durante seu período de frutificação. Foi utilizado o
método de observação focal, que consiste em permanecer próximo a planta
com frutos, registrando as aves que dela se alimentam. Quando a árvore foi
concomitantemente visitada por um grupo de indivíduos, de mesma espécie ou
não, o número de diásporos consumidos e o tempo de permanência sobre a
planta foram registrados apenas para um indivíduo conforme a proximidade e
grau de visualização. Sete espécies da ordem Passeriformes foram observadas
em 202 visitas. As freqüências de visitas foram: Turdus rufiventris (34,16%);
Turdus amaurochalinus (18,81%); Parula pitiayumi (14,85%); Pitangus
sulphuratus (13,86%); Turdus albicollis (8,42%); Stephanophorus diadematus
(7,92%) e Phylloscartes ventralis (1,98%). Os maiores consumidores de frutos
por visita, foram P. ventralis (3,75 ± 0,95), que consumia apenas a polpa dos
frutos, e T. albicollis (3,05 ± 1,19), que ora consumia o propágulo inteiro e ora
apenas sua polpa. As aves com menor período de permanência, em segundos,
foram P. sulphuratus (57,67 ± 39,35) e T. rufiventris (71,11 ± 27,49). O gênero
Turdus apresentou uma alta freqüência de visita à planta (61,39%),
demonstrando a importância do gênero na frugivoria de Ficus. É possível
afirmar que P. sulphuratus é um potencial dispersor entre as aves que visitaram
a planta, seguido por T. rufiventris. A alta freqüência de visitas sugere que os
frutos de F. insipida sejam um importante recurso alimentar em matas de
restinga da região.
Palavras chave: Dispersão, recurso alimentar, Bioma Pampa.
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18. ESTUDO ULTRAESTRUTURAL DE PARAMIXOVÍRUS EM
FRAGMENTOS DE ÓRGÃOS DE NINHEGO DE SABIÁ
LARANJEIRA (TURDUS RUFIVENTRIS)
1

Tatiana Pongiluppi; 1Marcia Helena Braga Catroxo; 2Selma Petrella; 1Debora
Lopes; 1Ricardo Corralo
1
Laboratório de Microscopia Eletrônica, Instituto Biológico de São Paulo, SP,
2
tati_pong@yahoo.com.br
Instituto
Adolfo
Lutz,
São
Paulo,
SP,
spetrella@ial.sp.gov.br.
As paramixoviroses tem sido bem relatadas em vertebrados e quase que
exclusivamente em mamíferos e aves. São classificados nove tipos de
paramixovírus aviários (PMV 1-9), no gênero Rubulavírus, que pertence à sub
família Paramixovirinae. Dentre eles o de maior importância é o PMV-1, o
agente etiológico da Doença de New Castle, que já foi relatada em
aproximadamente 241 espécies de aves. Os paramixovírus possuem genoma
RNA de fita simples, de sentido negativo, são pleomórficos e contém envoltório
lipoprotéico, às vezes filamentoso. A doença de New Castle é marcada por
distúrbios circulatórios, respiratórios, diarréia e, em casos mais graves, atua no
SNC. A transmissão dos paramixovírus ocorre de forma horizontal, através da
via aerógena. No caso da doença de New Castle, entretanto, a transmissão
pode ser transovariana, podendo os filhotes serem infectados através de ovos
que contenham o vírus. Os anticorpos da mãe são transferidos aos ninhegos
através do saco vitelino e estes conferem proteção nas 3 ou 4 primeiras
semanas. O sabiá laranjeira é uma ave comumente encontrada em locais
urbanizados, sendo sua dieta composta por artrópodes, minhocas e frutos
carnosos. Distribui-se no Paraguai, Bolívia, Argentina, Uruguai, no Brasil
central e oriental (Goiás e Mato Grosso, Minas Gerais e do Maranhão ao Rio
Grande do Sul). Um ninhego de sabiá laranjeira foi encontrado morto no bairro
Moema, município de São Paulo/SP, o qual foi encaminhado ao Laboratório de
Microscopia Eletrônica do Instituto Biológico de São Paulo. Durante a
necrópsia, puderam ser observadas as seguintes alterações: intestinos e moela
dilatados e intestinos e fígado hemorrágicos. Os fragmentos dos órgãos citados
acima foram processados pela técnica de contrastação negativa e examinados
ao microscópio eletrônico de transmissão(MET). Em análise ao MET foram
visualizadas, em grande número, partículas de paramixovírus, medindo entre
120-350 nm de diâmetro. Estas se apresentaram pleomórficas, envelopadas e
de cápside helicoidal em forma de “espinha de peixe”. As nucleocápsides
mediam 12 nm de diâmetro e o intervalo das serrações 6 nm de diâmetro. Este
trabalho revela que a técnica de contrastação negativa pode ser empregada
como um rápido método de diagnóstico de viroses aviárias.
Palavras chave: Turdus rufiventris, paramixovírus, microscopia eletrônica.
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19. PITANGUS SULPHURATUS (AVES: TYRANNIDAE) COMO
POTENCIAL DISPERSOR DE SEMENTES DE FICUS INSIPIDA
(MORACEAE) NUMA MATA DE RESTINGA NO SUL DO BRASIL.
Jefferson Torres Martins1; César Jaeger Drehmer2 e Rafael Antunes Dias3
1Discente do curso de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Pelotas,
E-mail: jeffmartins@brturbo.com.br. 2Departamento de Zoologia, Universidade
Federal de Pelotas, E-mail: cjaeger@terra.com.br. 3Laboratório de Ornitologia,
Universidade Católica de Pelotas, E-mail: radias.sul@terra.com.br.
No Brasil, Pitangus sulphuratus é uma das aves mais conhecidas, pois habita
os campos, as matas e as cidades. São conhecidos por se alimentar
predominantemente de artrópodes, porém, estudos mostram que essa espécie
é onívora e apresenta ainda um caráter oportunista. Este estudo teve por
objetivo identificar a potencialidade dessa ave na dispersão de sementes de
Ficus insipida. A pesquisa foi realizada no Horto Botânico Irmão Teodoro Luis
(31º48’58” S, 52º25’55” W; 13 m a.s.n.m.), Capão do Leão/RS. O Horto
Botânico é um fragmento de mata de restinga e compreende uma área de 12
hectares. O trabalho, compreendido entre os meses de agosto e setembro de
2005, teve um período amostral de 25 horas e analisou-se um indivíduo
durante seu período de frutificação. Foi utilizado o método de observação focal,
que consiste em permanecer próximo a planta com frutos, registrando as aves
que dela se alimentam. Vários indivíduos de P. sulphuratus consumiram um
total de 58 frutos, 11,48% do total de frutos consumidos, em 28 visitas a planta
com uma porcentagem de visitação de 13,86% entre todas as aves das quais
dela se alimentaram. A ave consumiu 2,07 ± 0,93 diásporos por visita à planta,
com um tempo de permanência médio, em segundos, de 57,67 ± 39,35. Dessa
maneira, a ave possui a menor permanência entre todas as aves que
consumiram os diásporos de F. insipida no período em que as análises foram
feitas. Como comportamento de captura de frutos, o P. sulphuratus, recolhe por
stalling, onde a ave realiza uma investida direta ao fruto sem pairar em frente a
ele, numa porcentagem de 37,86%. Esse tipo de comportamento garante uma
baixa taxa de permanência na planta, facilitando a dispersão de sementes
longe da planta mãe. Mesmo o número de frutos consumidos por visita não
sendo muito alto, o tempo de permanência na planta é pequeno. Devido ao
comportamento de captura de frutos e ao tempo de permanência, podemos
afirmar que P. sulfhuratus possui o maior potencial para dispersar sementes de
F. insipida, dentre as aves observadas nesse experimento, pois ao defecar ou
regurgitar as sementes longe da planta mãe, aumenta consideravelmente as
chances de sobrevivência da semente.
Palavras chave: Frugivoria, Pitangus sulphuratus, Bioma Pampa.

22

20. INVESTIGAÇÃO DE DANO CELULAR EM ATHENE
CUNICULARIA (AVES: STRIGIDAE) EM DUAS ÁREAS
DISTINTAS.
Autores: Vanessa Oliveira Britto1, Maximiano Pinheiro Cirne2, Maria da Graça
Martino Roth3, Luciana Siqueira Silveira dos Santos4, Geraldo Mastrontonio5,
Paulo Roberto Silveira dos Santos6.
1,2,5
Laboratório de Ornitologia,1,3 Laboratório de Genética, UCPEL, E-mail:
vanessabritto@terra.com.br,4 UFPEL e 6 Marinha do Brasil.
Atualmente a preservação do meio ambiente e a prevenção dos efeitos
danosos causados pelo seu uso não apropriado são algumas das crescentes
preocupações no mundo. Uma maneira de se estudar os efeitos em uma
população é conduzir estudos de monitoramento utilizando parâmetros
biológicos pertinentes, como o ensaio de micronúcleo que identifica danos no
DNA e/ou nos cromossomos (freqüentemente usado para estudar efeitos
mutagênicos e avaliar danos causados em qualquer tipo de célula). Neste
contexto, a coruja buraqueira (Athene cunicularia) é uma ave extremamente
territorialista que é encontrada tanto em ambientes naturais quanto
antrópizados, fatores que a tornam um potencial bioindicador de poluição
ambiental. Com o objetivo de avaliar os danos celulares causados pela
poluição ambiental nesta espécie, 12 indivíduos foram capturados (seis aves
oriundas da Ilha do Terrapleno do Leste no município de Rio Grande, e seis
aves oriundas da Praia do Laranjal município de Pelotas) para que fossem
realizados os procedimentos de biometria e coleta de sangue. O sangue
coletado da artéria braquial foi fixado com metanol e corado com Giemsa (pH
6,8). A análise dos resultados demonstrou que todos os espécimes analisados
apresentavam anomalias celulares como: células com micronúcleos, células
em apoptose, células com núcleos ligados, celulas com brotos nucleares e
células binucleadas. No entanto, ao comparar as diferentes áreas, foi possível
detectar uma maior quantidade de micronúcleos nas corujas da Ilha do
Terrapleno do Leste, achado este que sugere uma maior influência de
contaminastes ambientais nos indivíduos provenientes da área mais
antropizada. Este fato nos indica a necessidade de melhor utilização dos
ambientes naturais e consequentemente procurar medidas mitigadoras que
visem minimizar a ação dos agentes genotóxicos que podem interferir
severamente na sobrevivência das espécies mais suscetíveis aos mesmos.
Palavra-chave: Athene cunicularia, ensaio do micronúcleo, genotóxidade.
Órgão financiador: UCPEL
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21. ANATOMIA DAS SIRINGES
(passeriformes: FURNARIIDAE)

DE

AUTOMOLUS

spp.

Patrícia Alexandre Formozo1,2, Luiz Pedreira Gonzaga1, Marcos André Raposo2
1-Lab. Ornitologia,IB, UFRJ, 21944-970
2-Lab. de Ornitologia, Deptº de Vertebrados, Museu Nacional, 20940-040
E-mail:patricialexandre@yahoo.com.br

A descrição das siringes de Automolus spp. integra um trabalho mais amplo
com enfoque na anatomia das siringes dos Furnariidae como um todo. A
siringe tem sido muito utilizada em estudos de sistemática, por permitir o quase
imediato estabelecimento de homologias primárias. Nesta análise foram
apresentados os resultados referentes às 4 espécies do gênero Automolus
analisadas, obtidas das coleções de museus brasileiros: A. rufipileatus (2
espécimes), A. infuscatus (1 espécime), A. ochrolaemus (2 espécimes) e A.
leucophthalmus (2 espécimes). As siringes foram retiradas através de uma
abertura feita no saco aéreo interclavicular. Foram padronizadas a
nomenclatura e a contagem dos elementos da siringe. As siringes foram
desenhadas e analisadas comparativamente. O Músculo Traqueolateral
apresentou-se com menos de 45º nas 4 espécies, tendo ponto de inserção de
A9, A10, A11 ou A12. Esse tipo de inserção é esperado para os Philydorinae.
O Músculo Esternotraqueal fixa-se ao Processo Vocal de A7, A8 ou A9 a A11
ou A12. O Músculo Vocal Ventral fixa-se de A2 a A11 em A. rufipileatus e A.
infuscatus, em A. ochrolaemus de A1 a A12 e em A. leucophthalmus de A2 a
A11. O Músculo Vocal Dorsal fixa-se de A3 a A11 em A. rufipileatus, de B1 a
A12 em A. ochrolaemus, de A4 a A12 em A. infuscatus e de B1 a A11 em A.
leucophthalmus. O Processo Vocal estende-se de B1 a A11 em A. rufipileatus e
A. ochrolaemus e de B1 a A10 em A. infuscatus e A. leucophthalmus. A
extremidade cranial dessa estrutura apresenta-se bastante afilada. Alguns
anéis fundem-se num Tímpano, que pode variar de 2 a 3 anéis. A Membrana
Traqueal possui limite caudal em A2 ou A3, variando seu limite cranial. A1
encontra-se incompleto em todas as espécies; A2 é completo ventral e
dorsalmente em A. infuscatus, e ventralmente nos demais. A extensão do
Músculo Vocal Dorsal pode variar intraespecificamente, servindo para distinguir
as espécies do gênero. O número de elementos do tímpano é o geralmente
encontrado nos Philydorinae.
Palavras-chave: siringe, Automolus, Furnariidae
Órgãos Financiadores: Capes, Faperj
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22. ANATOMIA DAS SIRINGES
(Passeriformes: FURNARIIDAE)

DE

SCLERURUS

spp.

Patrícia Alexandre Formozo1,2, Luiz Pedreira Gonzaga1, Marcos André Raposo2
1-Lab. Ornitologia,IB, UFRJ, 21944-970
2-Lab. de Ornitologia, Deptº de Vertebrados, Museu Nacional, 20940-040
E-mail:patricialexandre@yahoo.com.br
Essa análise é componente de um trabalho com enfoque na anatomia
comparada das siringes dos Furnariidae. A siringe tem sido muito utilizada em
estudos de sistemática, por permitir o quase imediato estabelecimento de
homologias primárias. Nesta análise foram apresentados os resultados
referentes às 3 espécies do gênero Sclerurus analisadas: S. caudacutus (11
espécimes), S. scansor (9 espécimes) e S. rufigularis (2 espécimes). O material
foi obtido em coleções de museus brasileiros. As siringes foram retiradas
através de uma abertura feita no saco aéreo interclavicular. Foram utilizadas
nomenclatura usadas para as estruturas e para a contagem dos elementos
esqueléticos. Foram executados desenhos para a análise comparativa da
musculatura e do aparato esquelético. O Músculo Traqueolateral apresentou
ângulo de inserção de aproximadamente 60º nas três espécies, tendo ponto de
inserção em S. rufigularis em A7, em S. scansor em A8 e em S. caudacutus em
A10. O gênero apresenta o maior ângulo de fixação dentre os Philydorinae. O
Músculo Esternotraqueal fixa-se ao Processo Vocal de A6 a A8 em S.
rufigularis, de A9 a A11 em S. caudacutus e de A8 a A11 em S. scansor. O
Músculo Vocal Dorsal fixa-se de A6 a A15 em S. rufigularis, em S. caudacutus
de A1 a A12 e em S. scansor de A4 a A11. O Músculo Vocal Ventral fixa-se de
A6 a A11 em S. rufigularis, de A1 a A8 em S. caudacutus e S. scansor. O
Processo Vocal estende-se de B1 a A11 em S. rufigularis e S. caudacutus e em
S. scansor de B1 a A12. A extremidade cranial dessa estrutura apresenta-se
arredondada, formando pequenas protuberâncias laterais, fato único na família
Furnariidae. As três espécies não possuem Tímpano. A Membrana Traqueal
tem limite caudal em A2 em todas as espécies, variando o limite cranial. A1
encontra-se incompleto e A2 completo ventral e dorsalmente. Os elementos A
de A1 até os últimos elementos da Membrana Traqueal possuem praticamente
a mesma conformação em todo o gênero, sendo caracteres distintivos para o
mesmo.
Palavras-chave: siringe, Sclerurus, Furnariidae
Órgãos Financiadores: Capes, Faperj
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23. NOVAS OBSERVAÇÕES SOBRE O BANHO DE AUGASTES
SCUTATUS (AVES: TROCHILIDAE)
Augusto Cezar Francisco Alves1 Nara Furtado de Oliveira Mota2, Pedro Lage
Viana2, Patrícia Oliveira Morais2 e Alexandre Salino2.
Depto.
Biologia
Geral,
UFMG,
Belo
Horizonte,
MG1,
E-mail:
augastes@gmail.com
Departamento de Botânica, UFMG, Belo Horizonte, MG2
O comportamento de banho desempenha papel de grande importância para a
biologia dos colibris, pois é nele que são retirados os restos de pólen,
carreados durante suas visitas às flores. Também torna-se fundamental após o
forrageamento em teias de aranhas ou arbustos, seja para busca de material
para a confecção do ninho ou mesmo para sua dieta de pequenos artrópodes.
Nesse trabalho, tivemos como objetivo relatar dois novos registros do banho de
Augastes scutatus (Temminck, 1824) conhecido vulgarmente por beija-flor-degravata-verde, endêmico da Cadeia do Espinhaço do estado de Minas Gerais.
Foram observados banhos em duas localidades, a uma distância de 6m com o
auxílio de binóculos 8x40: Serra do Caraça (na cachoeira da Bocaina) e APA
Felício (Felício Santos). Na cachoeira da Bocaina, um indivíduo de A. scutatus
foi observado forrageando em uma pequena mancha de arbustos buscando
insetos, quando de repente realizou um vôo de libração descendo
vagarosamente até a lâmina d’água. Logo em seguida, exibiu as retrizes em
forma de leque deslizando sobre a lâmina de água contra a correnteza,
repetindo tal comportamento quatro vezes. As retrizes, ao tocarem a água,
levantaram gotas que pingavam sobre a plumagem. Após o banho, a ave ficou
empoleirada em arbustos de aproximadamente 1,5m limpando resíduos do bico
com um dos seus pés. Na APA Felício, A. scutatus foi visto tomando banho
seis vezes em um riacho durante três minutos numa distância de quatro
metros, abrindo as retrizes em leque e debatendo-as contra a correnteza. Tal
estudo sugere a existência de um padrão comportamental da espécie, uma vez
que foram observados em indivíduos de localidades diferentes no mesmo
período do ano.
Palavras chave: Beija-flores, banho, Augastes scutatus.
Órgãos Financiadores: PELD/CNPq e Bolsa PIBIC/CNPq para ACFA.
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24. TERRITORIALIDADE E ÁREA DE VIDA DE Schistochlamys
ruficapillUS (AVES: Thraupidae) NA SERRA DO CIPÓ
Luiza Angelini Leal Domingues1 e Marcos Rodrigues2
1
Graduação em Ciências Biológicas, Pontifícia Universidade Católica de Minas
Gerais. Belo Horizonte. luiza.angelini@gmail.com
2
Prof. Dr. do Depto. de Zoologia, UFMG. ornito@icb.ufmg.br
Área de vida é o local onde o indivíduo habita por toda a sua vida. Se toda ou
parte da área de vida é defendida de outros indivíduos da mesma espécie, esta
área é chamada de território. A territorialidade é uma característica comum
entre as aves mas a maioria dos estudos de territorialidade se concentra em
espécies de Oscines de regiões temperadas. O objetivo do trabalho foi o de
descrever o uso de hábitat, e a ocorrência de territórios, na época nãoreprodutiva de Schistochlamys ruficapillus. O estudo foi desenvolvido na APA
Morro da Pedreira, Serra do Cipó, Minas Gerais, em uma região situada a 1250
metros de altitude. A área de estudo consiste em um plot de 96 hectares, cuja
vegetação predominante é a de Campos Rupestres. O trabalho foi realizado
entre fevereiro a junho de 2006. Dois grupos de S. ruficapillus, composto por
dois e três indivíduos que ocupam áreas adjacentes foram capturados e
anilhados com anilhas coloridas. Foi anotada a posição geográfica dos grupos
enquanto forrageavam ao longo do dia com auxílio de GPS. O primeiro casal
de S. ruficapillus ocupou uma área de aproximadamente 6,5 hectares,
enquanto o segundo ocupou uma área de sete hectares. O tamanho do
território se aproximou da área de vida, uma vez que os limites do território
foram respeitados, entretanto houve sobreposição de áreas de forrageamento
adjacentes . Para outros traupídeos, Piranga olivacea (2.6-7 ha), Habia rubica
(4.5-5.2 ha), H. fuscicauda (5-8 ha), H. gutturalis (5.7 ha) foi observado áreas
semelhantes.
Palavras Chaves: área de vida, territorialidade, Oscines tropicais
Órgão Financiador: bolsa Fundação o Boticário de Proteção à Natureza e
CNPq (processo 473428/2004-0)
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25. FRUGIVORIA POR AVES NA FLORESTA ESTADUAL DO
PALMITO, PARANAGUÁ, PARANÁ.
Eduardo Carrano¹ e Yoshiko Saito Kuniyoshi²
¹ Lab. de Ecologia e Ed. Ambiental, PUCPR. e.carrano@pucpr.br
² Depto. de Ciências Florestais, UFPR. yoshiko@ufpr.br
A área de estudo (25°35’S-48°30’W) localiza-se no município de Paranaguá,
litoral do Estado do Paraná possui 530 ha recobertos por Floresta Ombrófila
Densa das Terras Baixas, restingas, manguezais e áreas antropizadas. Os
objetivos do estudo foram identificar eventos de frugivoria por aves e sua
influência na distribuição espaço-temporal das espécies. O estudo foi
desenvolvido entre abril de 2003 a dezembro de 2004, com 18 amostragens (2
dias/mês) e 360 h de esforço. As técnicas utilizadas foram contato visual do
consumo de frutos por aves e capturas em 12 redes-de-neblina (4.752
horas/rede), onde as espécies capturadas receberam anilhas do CEMAVE. As
espécies vegetais foram coletadas, identificadas e depositadas no Herbário da
PUCPR. Utilizou-se também fezes e/ou regurgitos de aves capturadas.
Somando-se as técnicas foram identificadas 31 espécies vegetais,
pertencentes a 23 famílias distintas, sendo as mais consumidas Symplocos
uniflora (23 espécies de aves), Didymopanax morototoni (20), Ocotea pulchella
(19), Euterpe edulis (16) e Tapirira guianensis (15). Em relação à dieta
frugívora das espécies, Penelope superciliaris e Ramphastos vitellinus
consumiram 11 frutos distintos, Tachyphonus coronatus (10), Saltator similis
(9), Patagioenas plumbea e Selenidera maculirostris (8). Os eventos
fenológicos foram mais expressivos na primavera e verão, influenciando a
composição e abundância de aves, como também as diferenças na frutificação
das espécies vegetais, entre os anos de 2003/2004, relacionadas ao número
de exemplares frutificando e quantidade de frutos produzidos, sendo mais
evidente em 2004 com S. uniflora e D. morototoni. Esta última, condicionou a
permanência de espécies migratórias, como Megarynchus pitangua até o final
de sua frutificação (abril). Nas áreas antropizadas duas espécies exóticas,
Melia azedarach e Syzygium cummini foram consumidas por diversas espécies
de aves, auxiliando assim na sua dispersão, dificultando seu manejo na área
de estudo.
Palavras chave: Frugivoria, litoral paranaense, Symplocos uniflora
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26. ANTILOPHIA GALEATA É A MÃE! ANÁLISE GENÉTICA DE
DOIS HÍBRIDOS DE CHIROXIPHIA CAUDATA X ANTILOPHIA
GALEATA DE MINAS GERAIS, BRASIL.
Eloisa Helena Reis Sari, Marcelo Ferreira de Vasconcelos, Fabrício Rodrigues
dos Santos
Departamento de Biologia Geral, UFMG, Belo Horizonte, MG. E-mail:
eloisagene@yahoo.com.br; mfvasconcelos@gmail.com; fsantos@icb.ufmg.br.
A hibridação entre espécies é um fenômeno importante na evolução biológica,
geralmente de ocorrência natural. Entretanto, atividades antrópicas que levam
à degradação ambiental podem aumentar a freqüência de cruzamentos,
anteriormente incomuns, entre espécies historicamente isoladas. O Rei-dostangarás é um híbrido natural, resultante do cruzamento entre as espécies
Chiroxiphia caudata, típica da Mata Atlântica, e Antilophia galeata, distribuída
principalmente em matas ciliares do Cerrado. Vários indivíduos híbridos foram
registrados em diferentes localidades e caracterizados morfologicamente.
Contudo, estudos genéticos, que poderiam possibilitar a identificação da
contribuição parental de cada espécie, ainda não foram realizados com o Reidos-tangarás. O objetivo deste trabalho foi confirmar a identificação das
espécies parentais dos Reis-dos-tangarás e definir a espécie da mãe de dois
híbridos coletados em Minas Gerais. Para isto, foram amplificados e
seqüenciados o gene ND2 (mitocondrial, haplóide, de herança materna) e o
íntron 7 do beta-fibrinogênio (nuclear, diplóide) destes dois híbridos e de quatro
indivíduos das três possíveis espécies parentais que ocorrem nas áreas de
coleta: A. galeata, C. caudata e Ilicura militaris (Pipridae). A seqüência do gene
ND2 dos dois híbridos apresentou-se quase idêntica à da espécie A. galeata,
indicando que esta espécie é o sexo parental feminino dos híbridos. Quanto ao
segmento do beta-fibrinogênio, as seqüências de A. galeata e C. caudata
apresentaram-se muito similares às dos híbridos. Dentre os 998 pb analisados,
foram encontrados 10 sítios polimórficos para os híbridos, nos quais as duas
bases encontradas também estavam presentes nos correspondentes sítios das
três espécies analisadas. Entretanto, a espécie I. militaris apresentou 39 sítios
com mutações exclusivas, o que a excluiu como possível parental dos híbridos.
Desta forma, C. caudata foi identificada como a espécie parental do sexo
masculino.
Palavras-chave: Hibridação, Pipridae, DNA mitocondrial.
Apoio financeiro: CNPq, CAPES, Brehm Foundation e FAPEMIG.
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27. BIOLOGIA DE CULICIVORA CAUDACUTA (AVES:
TYRANNIDAE) NO CERRADO DO PLANALTO CENTRAL ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE ÁGUAS EMENDADAS, BRASÍLIA,
DF
Nadinni Oliveira de Matos Sousa1 e Miguel Ângelo Marini2
1
PG em Biologia Animal, Universidade de Brasília, E-mail:
nadinnisousa@hotmail.com 2Depto. de Zoologia, UnB, Brasília-DF, E-mail:
marini@unb.br
Culicivora caudacuta (Tyrannidae) é uma ave endêmica de campo cerrado,
considerada vulnerável no Brasil e no mundo. Requer prioridade de
conservação devido ao rápido declínio populacional causado pela contínua
degradação e destruição de seu hábitat. O objetivo foi caracterizar aspectos
morfométricos e fisiológicos, reprodutivos, comportamentais, de uso de hábitat
e de área de vida da espécie. As aves foram capturadas em área demarcada
na Estação Ecológica de Águas Emendadas/DF, entre setembro de 2004 e
julho de 2005, para serem pesadas, medidas e marcadas com anilhas
metálicas e coloridas, fornecidas pelo CEMAVE/IBAMA, e para serem
verificadas quanto à presença de mudas e placa de incubação. Observações
foram feitas de 1-3 vezes por semana de grupos com indivíduos anilhados. O
peso médio dos indivíduos adultos capturados (n=10) foi de 5,8 ± 0,6g e as
médias do tamanho da asa, cauda, tarso e narina foram: 36,8 ± 1,8mm, 45,4 ±
9,0mm, 14,9 ± 1,3mm e 5,8 ± 0,4mm, respectivamente. A presença de mudas
foi constatada em sete indivíduos, entre setembro e janeiro e nos meses de
abril e junho, não seguindo um período definido. O período reprodutivo da
espécie foi entre outubro e abril, estimado a partir de captura de indivíduos com
placa de incubação (n=2) e observações de filhotes (n=2) e de um ninho ativo.
A espécie foi encontrada mais comumente em regiões de campo limpo, parque
cerrado e campo sujo. Apresentou área de vida superior a 17,5 ha, calculada a
partir da observação de três grupos, compostos por dois a sete indivíduos.
Palavras Chave: Culicivora caudacuta, Cerrado e biologia da espécie.
Órgão Financiador: bolsa CNPq para MÂM
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28. REGISTRO DE UM DORMITÓRIO DE AMAZONA AESTIVA
(LINNAEUS, 1758) EM EUCALIPTO, NO MUNICÍPIO DE
ITAPEVA, SUDOESTE DE SÃO PAULO.
Rodnei Iartelli e Romildo Mendes
iartelli@yahoo.com.br
O papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva: Psittacidae) mede cerca de 35cm;
pesa aproximadamente 400g; possui o corpo predominantemente verde; fronte
azul; cara amarela; espelho, encontro e base das retrizes vermelhas. Ocorre do
Nordeste, pelo Brasil Central ao Rio Grande do Sul. Por ser considerado, entre
os papagaios, o melhor falador A. aestiva tem sido permanentemente alvo do
trafico de aves, tendo também a destruição do habitat como grande ameaça,
sendo que a espécie é considerada como vulnerável na lista de fauna
ameaçada do Estado de São Paulo. Tem o habito de se reunir em bandos em
dormitórios para pernoitar. No dia 24 de janeiro de 2006 em uma expedição de
campo a fazenda Guarizinho (23o42’17”S, 48o53’49”W) no Município de
Itapeva, Sudoeste Paulista, foi registrada a presença de dormitório da espécie.
Trata-se de um pequeno fragmento com cerca de 1 hectare de araucária
plantada, com dossel de 8 metros de altura, e borda de eucalipto com cerca de
18 metros de altura, cercado por um plantio comercial de eucalipto de 176 ha
com 1,5m de altura; segundo informações de moradores locais os papagaios
estão ali já faz alguns anos. No dia 22 de fevereiro de 2006 o censo realizado,
no final da tarde com dois contadores em pontos estratégicos, registrou 69
indivíduos. Não foi observado o uso da araucária, porem seus frutos devem
fazer parte da dieta. Os primeiros papagaios chegaram por volta de 1 hora
antes de escurecer e geralmente aos pares, vindo de diversas direções, por
vezes se reuniram em pequenos bandos em eucaliptos isolados próximos ao
local e posteriormente indo para o dormitório. Outros indivíduos pousavam
diretamente no dormitório, o tempo entre a chegada do primeiro indivíduo até o
final da movimentação foi de cerca de 50 minutos. Sendo que o manejo
adequado do eucalipto, tais como as bordas em torno de fragmentos,
importantes não só para minimizar o efeito de borda mais também como abrigo
para algumas espécies.
Palavras chave: Dormitório, Amazona aestiva, eucalipto.
Órgão Financiador: Votorantin Celulose e Papel – Unidade Florestal Capão
Bonito.
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29. VISITAÇÃO DE FLORES PELO BEIJA-FLOR HELIACTIN
BILOPHUS NA CHAPADA DOS VEADEIROS, DURANTE A
ESTAÇÃO CHUVOSA.
Gabriel Baruffaldi Ghiringhello1 e Dárius Pukenis Tubelis2
1
Centro de Ciências Médicas e Biológicas, Fundação São Paulo, PUCSP,
2
Campus Sorocaba, E-mail: tdp_biel@hotmail.com
Depto Ecologia Geral,
Universidade de São Paulo, São Paulo, Email: dtubelis@yahoo.com
O beija-flor Heliactin bilophus é endêmico do Cerrado e seus hábitos
alimentares ainda são pouco conhecidos. O objetivo deste trabalho foi estudar
a alimentação desta espécie de beija-flor no Parque Nacional Chapada dos
Veadeiros, em Goiás. Este estudo foi realizado na estação chuvosa (janeiro de
2006). A metodologia baseou-se em percorrer trilhas em áreas de campo sujo
(n=2) e de campo rupestre (n=2). Observações foram feitas em dois horários:
7:00h às 10:00h, e 17:00h às 19:00h. Toda visita de um indivíduo a uma planta
com flores, seguida de consumo de néctar, foi considerada como um registro.
Foram obtidos 154 registros, compreendendo seis espécies de plantas dos
estratos arbustivo e herbáceo. As espécies mais freqüentemente consumidas
em campo sujo foram Bauhinia tenella (Caesalpinoidea) e Vochysia pumila
(Vochysiaceae), com 58 e 20 registros, respectivamente. No campo rupestre, a
planta mais visitada foi Lychnophora ericoides (Compositae), com 72 registros.
As três espécies citadas acima foram as plantas em floração ocorrendo em
maior abundância nos locais de estudo. No entanto, as espécies Palicourea
rigida (Rubiaceae), Psittacanthus robustus (Loranthaceae) e Cuphea linarioides
(Lythraceae) foram plantas visitadas com menor freqüência. Os recursos florais
de duas espécies bastante abundantes nos locais de estudo - Diplusodon
oblongus (Lythraceae) e Eriosema glabrum (Papilionoidea) - não foram
consumidos. Tanto em campos sujos como em campos rupestres, Heliactin
bilophus consumiu néctar de poucas espécies, que apresentavam flores em
abundância.
Palavras chave: Cerrado, Heliactin bilophus, floração
Órgão financiador: Bolsa FAPESP (no. 05/03466-4) para DPT
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30. FRUGIVORIA POR AVES NO PARQUE AMBIENTAL DE
CASCAVEL, PARANÁ – BRASIL.
Tainara Caetano e José Flávio Cândido Junior
1
Graduação em Ciências Biológicas, UNIOESTE, Cascavel-PR, E-mail:
taicaetano@pop.com.br 2 Laboratório de Zoologia, UNIOESTE, Cascavel-PR,
E-mail: jflavio@unioeste.br
A frugivoria é uma relação mutualística, onde as plantas proporcionam alimento
para os animais sob a forma de frutos e os animais fornecem um meio de
transporte para os propágulos das plantas. O objetivo deste estudo foi observar
quais as espécies da avifauna se alimentaram da flora ornitocórica existente no
Parque Ambiental de Cascavel – PR, em diferentes épocas do ano, bem como
conhecer os diferentes padrões de coleta de frutos e o comportamento
alimentar das aves frugívoras na área. O estudo foi realizado de novembro de
2004 a outubro de 2005, sendo realizadas em média 10 visitas mensais ao
parque. Entre junho até outubro de 2005 não foram observadas espécies de
árvores ao longo da trilha do parque que estivessem frutificando, onde
pássaros estivessem se alimentando. Foram observadas as espécies de
árvores que estivessem frutificando e que tivessem aves se alimentando. A
observação das aves foi realizada através de binóculos 8x21, sendo que suas
características e seus respectivos comportamentos alimentares foram áudiogravados para posterior identificação através de guias de identificação de aves
da região. Foram observadas sete espécies de árvores em que as aves
estavam se alimentando, no período. Trinta e uma espécies de aves se
alimentaram dos frutos das diferentes árvores. Houve diferença nos
comportamentos alimentares das diferentes espécies de aves, principalmente
entre as de maior e menor porte e entre machos e fêmeas da mesma espécie.
A maneira de coletar os frutos por indivíduos da mesma espécie seguiu o
mesmo padrão em qualquer espécie da árvore. Observaram-se encontros
agonísticos interespecíficos e intraespecíficos. As plantas observadas no
estudo apresentaram uma sincronia na produção de frutos durante o ano.
Palavras-chave: avifauna, flora ornitocórica, padrões de coleta.
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31. DIETA DE CORUJA-BURAQUEIRA (ATHENE CUNICULARIA)
EM AMBIENTE URBANO EM BRASÍLIA, DF.
Daniel Louzada-Silva1 e Sergei Studart Quintas-Filho2
1
Faculdade de Ciências da Saúde, Centro Universitário de Brasília,
daniellouzada@uol.com.br; 2Faculdade de Ciências da Saúde, Centro
Universitário de Brasília / Fundação Pólo Ecológico de Brasília,
quintasfilho@gmail.com).
Athene cunicularia (Strigiformes, Strigidae) é uma coruja comum em áreas
urbanas no Distrito Federal. Entre setembro de 2004 e agosto de 2005
estudamos sua dieta, no Eixo Rodoviário Norte, em Brasília, DF. Esta via tem 6
km de extensão e grandes áreas arborizadas cobrindo, aproximadamente, 320
hectares. Alças em forma de arco, conhecidas como tesourinhas, ligam o Eixo
a vias transversais subterrâneas que conectam as superquadras residenciais
dos dois lados. O Eixo foi percorrido nos meses de setembro, outubro e
dezembro de 2004, e março, maio e agosto de 2005, quando mapeamos todas
as tocas e coletamos todas as bolotas encontradas. O período estudado foi
dividido em seca (abril a setembro) e chuva (outubro a março). Tratamos as
bolotas com NaOH 10% por duas horas e analisamos seu conteúdo,
considerando cinco tipos de itens alimentares: invertebrados, roedores,
marsupiais, morcegos e lagartos. Todas as 344 bolotas coletadas continham
invertebrados e os vertebrados estavam presentes em 204 bolotas. Foram
identificados 207 vertebrados (chuva n=132, seca n=75). Lagartos foram 80,2%
dos vertebrados identificados [n=166 (chuva n=115, seca n= 51)], seguidos de
roedores com 16,9% [n=35 (chuva n=14, seca n=21)] e de morcegos com 1,9%
[n=4 (chuva n=3, seca n=1)]. Apenas dois marsupiais foram encontrados na
seca. O consumo de vertebrados diferiu significativamente entre seca e chuva:
χ² = 14,60 (esperado, χ² 0,05[3] = 7,82). Outubro de 2004 contribuiu com 58,4%
dos vertebrados encontrados (105 lagartos, 13 roedores, 3 morcegos) e agosto
de 2005 com 32,3% (46 lagartos, 20 roedores, 1 marsupial). A presença de
lagartos na dieta pode ser associada à atividade de forrageamento diurno e nas
horas mais quentes do dia. O consumo de vertebrados, em especial lagartos,
parece ser fortemente influenciado pelo período de seca. A coleta de outubro
de 2004 ocorreu no início do mês, refletindo, portanto, o que foi consumido no
mês de setembro, o mais quente do ano em Brasília, e o último da estação
seca. Só foram localizadas tocas no interior das tesourinhas. As tesourinhas
são as áreas mais inacessíveis e menos planas do Eixo, o que explicaria sua
utilização por oferecerem maior proteção e relevo mais adequado para a
construção de tocas.
Palavras chave: Athene cunicularia, dieta, ambiente urbano.
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32. DIETA DE SUINDARA (TYTO ALBA) EM LOCALIDADE ÀS
MARGENS DO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU
Lidiana de Andrade1; José Flávio Cândido-Jr2
1
Mestranda de Engenharia Agrícola, UNIOESTE, E-mail:
lidi_ana@hotmail.com
2
Docente, UNIOESTE, E-mail: deroptyus@brturbo.com.br
A coruja suindara, Tyto alba, pertencente à família Tytonidae, se alimenta de
roedores, morcegos, anfíbios, répteis, pequenas aves e insetos. Como se
alimenta de animais que muitas vezes apresentam partes duras (ossos, penas,
exoesqueletos de artrópodes, etc.) a suindara, de modo semelhante ao que
acontece com outras aves de rapina, regurgita essas partes duras não
digeridas na forma de pelotas, denominadas egragópilas, e é a partir destas
pelotas que pode-se analisar a dieta destes animais. Neste trabalho foram
coletados regurgitos de suindaras em uma casa abandonada localizada a
aproximadamente 200m da borda do Parque Nacional do Iguaçu. A casa é
circundada por pastagem e está no município de Capitão Leônidas Marques –
PR. A altitude no local é de 360m, com coordenadas 25º21’23” S; 53º39’15” O.
As egragópilas coletadas foram medidas, pesadas e triadas, e como resultado
das análises de 150 pelotas, observaram-se variações de peso bastante
grandes nas amostras, de 1,56g a 7,62g, com média de 3,9g. Também as
variações nas medidas das egragópilas foram grandes, variando em diâmetro
de 16,8mm a 40,5mm (com média de 28,5), e em comprimento de 23,4 a 57,2
(com média de 37,8mm). Quanto ao conteúdo, foram encontrados ossos,
pêlos, e partes de pequenos insetos, que indicou uma média de todas as
egragópilas de 32% de ossos, e 68% de pêlos, sendo que insetos apesar de
terem sido encontrados em algumas amostras não representaram valores
significativos. Através da identificação dos indivíduos pelos crânios, pôde-se
perceber que as Tyto alba estão se alimentando praticamente de roedores
nesta região. Dos 9 táxons identificados, dois gêneros (Calomys sp e
Gracilinanus sp) não possuem sequer uma espécie mapeada e registrada na
região oeste do estado do Paraná. Estes registros portando, constituem
importante contribuição para o conhecimento da fauna de pequenos mamíferos
do estado.
Palavras chave: Tyto alba, egragópilas, dieta.
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33. ESTUDO COMPARATIVO DE SYAGRUS ROMANZOFFIANA
E PHOENIX SYLVESTRIS COMO PALMEIRAS ATRATIVAS
PARA A AVIFAUNA NO PARQUE IBIRAPUERA
Renata Maria Amodeo Mourão1 e 2, Nelson Antonio Leite Maciel2 e Linda
Lacerda da Silva1 e 2
1
Divisão Técnica de Medicina Veterinária e Manejo de Fauna Silvestre
lindlacerda@yahoo.com.br; biorenatinhamourao@yahoo.com.br 2 Faculdade de
Ciências da Saúde – FACIS leleuou@uol.com.br
As aves frugívoras alimentam-se de frutos sem danificar a semente. Algumas
espécies de plantas apresentam frutos que são atrativos para a avifauna. A
interação planta e animal, neste caso, palmeiras e aves, traz benefícios para as
aves como alimentação, abrigo, locais apropriados para construção de ninhos;
e para as plantas outros como dispersão de sementes. Os objetivos deste
trabalho são verificar e comparar quais as espécies de aves que visitam as
palmeiras Syagrus romanzoffiana e Phoenix sylvestris no Parque Ibirapuera e
quais utilizam o fruto na alimentação, além de determinar qual delas é mais
atrativa para as aves. Os dados foram obtidos através de observações
matutinas durante os meses de janeiro a abril de 2006, totalizando 30 horas em
cada palmeira, com período amostral de 1 hora para contagem de freqüência
da utilização das espécies de aves na palmeira. Após as 30 horas observou-se
que 10 espécies de aves visitaram P. sylvestris (Tamareira-da-Índia) e 13
visitaram S. romanzoffiana (palmeira Jerivá). Com o índice de freqüência de
ocorrência verificou-se que em S. romanzoffiana as aves com maior freqüência
de visitas foram Thraupis sayaca (sanhaço-cinzento) e Coereba flaveola
(cambacica) com 60% de freqüência, e em P. sylvestris foi Turdus rufiventris
(sabiá-laranjeira) com 100% de freqüência. Através do índice de Sorensen
verificou-se a similaridade entre a avifauna visitante das duas palmeiras, onde
6 espécies foram vistas em ambas, sendo a similaridade de 52%. Através da
variável que mede as interações entre flora e fauna, em S. romanzoffiana, 46%
das aves visitantes, alimentaram-se dos frutos e em P. sylvestris, 40%. Estes
resultados obtidos até o momento sugerem que S. romanzoffiana parece ser
mais atrativa para a avifauna. Entretanto, é necessário a aplicação de um teste
estatístico para se ter mais segurança quanto a esta constatação.
Palavras chaves: frugivoria, palmeiras, aves
Órgão financiador: Prefeitura do Município de São Paulo
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34. PREDAÇÃO DE FLORES DE TABEBUIA SERRATIFOLIA
(BIGNONIACEAE)
POR
FORPUS
XANTHOPTERYGIUS
(PSITTACIDAE)
Adrielle Oliveira¹; Clarissa Borges¹; Gilma Ribeiro¹; Jucemar Tavares¹ e Celine
Melo²
¹ - Graduação em Ciências Biológicas – Centro Universitário de Patos de Minas
(UNIPAM) adriellebio@yahoo.com.br
² - Instituto de Biologia – Universidade Federal de Uberlândia
Ipê Amarelo é encontrado também nas formações secundárias, como
capoeiras e capoeirões. Sua folhagem é renovada anualmente e a floração
ocorre no período de julho a outubro. Por oferecer flores durante a estação
seca, no Cerrado, essa espécie pode ser um recurso importante para algumas
espécies, especialmente, as aves. O objetivo deste estudo foi caracterizar o
comportamento da espécie Forpus xanthopterygius às flores de Tabebuia
serratifolia (ipê-amarelo), e medir o provável dano causado. Foram observados
quatro indivíduos de T. serratifolia, na cidade de Patos de Minas (MG). A coleta
de dados foi entre agosto e setembro de 2004, das 06:00 às 12:00 e das 15:00
às 18:00, totalizando 60 horas. Foram coletados os seguintes dados: número
de indivíduos visitantes, horário da visitação, número de flores consumidas e
número de flores disponíveis. Antes de iniciar cada observação o número de
flores abertas disponíveis era contado. T. serratifolia ofereceu até 8.000
flores/indivíduo, com pico entre 4 e 11 de setembro. Foram observados de dois
a 12 F. xanthopterygius visitando simultaneamente a mesma árvore, sendo que
as visitas foram correlacionadas com o número de flores disponível (rs=0,79;
p=0,002; n=16). Foi observada interação agonística em que F. xanthopterygius
expulsava outras espécies, como Eupetomena macroura. O comportamento de
F. xanthopterygius foi predatório, onde cortava as flores na base da corola e
consumia o néctar. O número de flores cortadas foi correlacionado ao número
de visitantes (rs=0,87; p=0,000; n=16). O tempo de permanência de F.
xanthopterygius foi proporcional às flores disponíveis (rs=0,73; p=0,0014;
n=16). Ao longo das 60 horas de observação foram cortadas 2627 flores
(Média=131,35flores cortadas/árvore ao dia). Como a floração de T. serratifolia
dura aproximadamente 40 dias, somente F. xanthopterygius consome cerca de
5250 flores/árvore) promovendo uma considerável perda de flores o que pode
implicar na redução da produção de sementes e recrutamento da planta.
Palavras chaves: Tabebuia serratifolia, predação, Forpus xanthopterygius
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FRUGIVORIA
EM
CURATELLA
(DILLENIACEAE) NO BRASIL CENTRAL

AMERICANA

Moreira,S.G.1 , Melo,C.2
1

Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação de Recursos
Naturais, Instituto de Biologia, Universidade Federal de Uberlândia, Rua Ceará
s/n, Bloco 2D, Campus Umuarama, 38.400-902, Uberlândia, MG.e-mail:
sandrobio@uol.com.br
2
Laboratório de Ornitologia e Bioacústica, Instituto de Biologia, Universidade
Federal de Uberlândia, Rua Ceará s/n, Campus Umuarama, CP 593, 38.400902, Uberlândia, MG.
Curatella americana é uma planta de porte arbóreo que possui síndrome
ornitocórica, produz frutos deiscentes com quatro pequenas sementes
revestidas de arilo branco, que contrasta com o vermelho dos carpelos,
tornando-os evidentes na vegetação. O presente trabalho teve por objetivo
identificar as espécies de aves que visitam C. americana e inferir sobre o
potencial destas como agentes dispersoras dos propágulos. O estudo foi
realizado no Parque Estadual da Serra de Caldas Novas em Novembro de
2004, totalizando 31 horas de observação (20 no período da manhã e 11 no
período da tarde). Oito indivíduos de C. americana em uma área de cerrado
foram monitorados, sendo registrado para cada ave visitante: a) espécie, b)
tempo de permanência c) número de sementes ingeridas e d) estratégia de
consumo. Foram registradas 11 espécies de aves pertencentes a cinco
famílias; destacaram-se as frugívoras (45,4%) e as onívoras (36,4%). A maioria
das espécies (seis) observadas permaneceu pouco tempo, três não realizaram
a ingestão de sementes ou de partes destas. Dentre as espécies que se
alimentaram das sementes, seis (75%) as engoliam inteiras, enquanto que
duas (25%) as mandibulavam e as deixavam cair sob a planta-mãe. Volatinia
jacarina foi a espécie com maior número de visitas, tanto no período da manhã
(85,2%), como no da tarde (57 registros), seguida por Ramphastos toco no
período da manhã (7,1%) e por Elaenia sp. no período da tarde (9,1%) As
espécies que se destacaram quanto à quantidade de sementes ingeridas por
indivíduo no período da manhã foram R. toco (500) e Amazona xanthops (50),
enquanto que no período da tarde foram Columba picazuro (400), V. jacarina
(20) e Myiodinastes maculatus (20). De um modo geral, as espécies que
visitaram C. americana têm potencial para dispersar as sementes, pois a
maioria é frugívora, engoliam as sementes inteiras e permaneciam pouco
tempo na mesma planta. Das espécies de aves observadas, R. toco pareceu
ser a melhor dispersora, pela fidelidade ao recurso, ingestão de grande
quantidade de sementes e por permanecer pouco tempo na mesma planta.
Embora C. picazuro tenha realizado a ingestão de uma grande quantidade de
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sementes, não pode ser considerada um dispersor eficiente por ter
permanecido muito tempo na mesma planta.
Palavras-chave : Curatella, frugivoria.
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UMA METODOLOGIA PARA A REDAÇÃO EM GRUPO DE
ARTIGOS CIENTÍFICOS OU “COMO ESCREVER OITO
TRABALHOS ENCALHADOS EM CINCO DIAS”
Miguel Ângelo Marini
Departamento de Zoologia, IB, Universidade de Brasília, Brasília, DF, 70-910-900. E-mail:
marini@unb.br

A capacidade de redação de artigos científicos pelos pesquisadores encontrase limitada principalmente pela falta de tempo, devido às inúmeras atividades
realizadas pelos mesmos. É muito comum pesquisadores reclamarem que não
conseguem publicar seus estudos e ver inúmeros estudos de campo, incluindo
teses e dissertações, nunca serem publicados. Este problema também foi
encontrado entre 1994 e 2005, nas atividades de pesquisa que coordenei junto
a inúmeros alunos de graduação e de pós-graduação em três universidades
federais brasileiras (UFU, UFMG e UnB). Após vários anos, possuíamos
diversos estudos não publicados, parcialmente analisados ou escritos. Relato
aqui uma atividade realizada em julho de 2005 cujo objetivo foi acabar de
escrever e submeter oito artigos científicos em cinco dias. A metodologia
utilizada foi: 1) selecionar um grupo de pessoas e seus manuscritos/dados não
publicados; 2) escolher um local isolado, mas com capacidade para hospedar e
receber o grupo; 3) levar equipamentos (computadores, impressora,
calculadoras), material bibliográfico (livros de estatística, livros texto, guias de
campo, revistas científicas recentes, dicionários), regras para publicação de
diversas revistas e material de escritório (papel, canetas, etc); 4) definir regras
de conduta durante o encontro. A atividade dependeu de regras de conduta
rígidas do grupo, como: 1) dedicação exclusiva de 10-12 horas diárias à
redação dos artigos; 2) isolamento de todos os problemas e afazeres pessoais;
3) uso mínimo e restrito de telefone e internet; 4) disposição para cooperação
com os outros participantes da atividade. Cada participante ficou encarregado
de levar os dados brutos em papel ou arquivos digitais dos manuscritos sobre
sua responsabilidade. Entre 25 e 29 de julho de 2005, a reunião denominada
“faxina científica” foi realizada em uma casa alugada em Pirenópolis, GO, com
um grupo de seis pessoas (Miguel Marini, Marina Anciães, Lemuel Leite,
Charles Duca, Thaís Aguilar e Carlos Eduardo Carvalho), quatro
computadores, uma impressora, e diversos livros e revistas. Cada participante
ficou encarregado de escrever o texto de um artigo, que posteriormente era
revisado por pelo menos duas outras pessoas do grupo. Duas pessoas com
experiência em inglês fizeram os “abstracts” e revisaram a redação em inglês,
quando necessário. O resultado foi altamente satisfatório, pois após cinco dias
de trabalho, os oito manuscritos estavam redigidos e formatados para
submissão para revistas científicas, e a maioria já está pelo menos no prelo.
Recomendo a realização de “faxinas científicas”, desde que bem planejadas e
estruturadas, com a participação de pessoas altamente interessadas,
dedicadas e cooperativas.
Palavras-chave: métodos, redação científica, produtividade.

Órgão financiador: MÂM é bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq
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1. ABUNDÂNCIA E HISTÓRIA NATURAL DO PATO-MERGULHÃO
(MERGUS OCTASETACEUS) NA PORÇÃO MERIDIONAL DA
CADEIA DO ESPINHAÇO, MINAS GERAIS, BRASIL.
Gabriel Arvelino de Paula1 , Marconi Campos Cerqueira Junior1, Rômulo Ribon1
E-mail: garvelino@yahoo.com.br
1.Departamento de Ciências Biológicas - ICEB – Universidade Federal de Ouro
Preto, Ouro Preto - MG
O pato-mergulhão (Mergus octosetaceus) é uma ave criticamente em perigo de
extinção que habita rios de águas claras e com corredeiras. A partir do registro de
um indivíduo de pato-mergulhão no Parque Estadual do Itacolomi, Ouro Preto,
foram selecionadas as áreas para o estudo da abundância da espécie, no período
de agosto de 2005 a abril de 2006, compreendendo os municípios de Itabirito,
Conselheiro Lafaiete, Acuruí, Catas Altas, Ouro Branco, Piranga além de Ouro
Preto e Mariana. Os rios de terceira e quarta ordem foram selecionados para
serem percorridos, sendo escolhidos aqueles que apresentavam, de acordo com
os mapas, menor grau de ocupação humana da nascente até a extensão do rio a
ser amostrada. Os pontos de amostragem foram definidos após medição dos
cursos d’água com régua, com cada ponto amostrado marcado a cada quilômetro
linear do rio a partir do ponto em que esse se torna terciário. Somente os rios com
mais de 5 pontos amostrais foram selecionados já que o território estimado do
pato-mergulhão é cerca de 4 a 12 km. A ordem da amostragem foi escolhida de
acordo com a proximidade do PEI, devido à descoberta do indivíduo aí encontrado
e à extensão do rio. A tentativa de localização da espécie em cada ponto foi feita
primeiramente por observação direta com binóculos e, em seguida, utilizando-se
as chamas-eletrônicas. A equipe permaneceu 20 minutos em cada ponto amostral.
Nos pontos amostrados foi feita uma caracterização qualitativa da vegetação ciliar,
do curso d’água e tomadas suas coordenadas geográficas. Foram realizadas
entrevistas com proprietários de fazendas e com moradores das comunidades
próximas aos rios sobre a possibilidade de ocorrência do pato-mergulhão. Até o
presente momento foram percorridos os municípios de Ouro Preto, Mariana,
Itabirito, Ouro Branco e Acuruí sem a detecção da espécie embora lugares que
guardam características propícias à manutenção da espécie existam e mereçam
mais investigações. Ao longo de nove meses foram percorridos 15 cursos d’água,
sendo que oito cursos previamente selecionados foram descartados por estarem
muito degradados. Seis cursos tiveram amostragens completas, totalizando 69
pontos amostrais e mais de 80 km de extensão percorridas.
Palavras-chaves: Mergus octasetaceus, abundância, Cadeia do Espinhaço.
Órgão financiador: Fundação O Boticário de Proteção à Natureza
PIBIC/CNPq/UFOP
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2. PAPEL DE BANDOS MISTOS NO USO DE SAVANAS POR AVES
FLORESTAIS NO CERRADO
Dárius Pukenis Tubelis
Departamento de Ecologia
dtubelis@yahoo.com

Geral,

Universidade

de

São

Paulo,

E-mail:

Embora o uso de vegetação aberta por aves florestais seja bastante comum no
Cerrado, fatores que influenciam movimentos através de fronteiras de vegetação
nativa são pouco conhecidos. Este estudo teve como objetivo examinar o papel da
formação de bandos mistos no uso de savanas adjacentes a matas de galeria no
Cerrado. Aves florestais foram contadas durante suas épocas reprodutivas e nãoreprodutivas, através de transectos (n=64) em oito trechos de cerrado sensu
stricto localizados em reservas do Distrito Federal, em 2000 e 2001. Distâncias
das aves às matas adjacentes foram estimadas. As aves registradas foram
classificadas como membros ou não de bandos mistos. Cerca de metade das
espécies registradas nas savanas foram encontradas em pelo menos um bando
misto. Com o aumento da distância às matas, o número de espécies em bandos
mistos manteve-se basicamente constante, enquanto que o número de espécies
encontradas solitárias ou em grupos mono-específicos decresceu. Portanto, a
participação em bandos mistos conferiu, a algumas espécies, maior uso de
porções de savana distantes de matas de galeria. Essa tendência a participar de
bandos mistos em trechos de cerrado mais distantes de matas também pode ser
interpretada como uma relutância a forragear sozinho ou em grupos monoespecíficos em vegetação menos densa (menos protetora) distante de florestas.
Houve forte variação sazonal na participação de espécies em bandos mistos. Mais
espécies participaram de bandos mistos na época não-reprodutiva do que na
época reprodutiva. Bandos tiveram mais espécies, foram mais freqüentes e se
distanciaram mais das matas durante a fase inicial do período não-reprodutivo
(janeiro a março) do que em outros períodos. Este estudo sugere que a formação
de bandos mistos tem papel importante no uso de cerrado por aves florestais na
região central do Cerrado. A pesquisa também apontou uma nova vantagem
adquirida com a participação em bandos mistos de aves – maior uso da vegetação
adjacente.
Palavras-chave: bando misto, Cerrado, fronteira de hábitat
Órgão financiador: FAPESP (processo 05/00773-3)
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3.
ECTOPARASITES
OF
ANTILOPHIA
GALEATA
(PASSERIFORMES: PIPRIDAE) FROM A FOREST FRAGMENT IN
THE BRAZILIAN CERRADO
Graziela Virginia Tolesano-Pascoli1, Alexandre Gabriel Franchin1, Khelma Torga
dos Santos1, Oswaldo Marçal Júnior1, Matias Pablo Juan Szabó2
1
Laboratório de Ornitologia e Bioacústica. 2Laboratório de Ixodologia. Universidade
Federal de Uberlândia, MG, Brasil. grazielapascoli@yahoo.com.br e
marcaljr@ufu.br.
Antilophia galeata is an endemic bird species from the Cerrado, the second major
Brazilian biome. Hard tick, feather mite, and bird-lice infestations were evaluated in
this species in a Gallery forest fragment in the municipality of Uberlândia, Minas
Gerais State, Brazil. Four field trips were accomplished, from March to June 2005.
During 10 days of captures, 20 mist nets were open from sunrise to the sunset
(2000 hours/net). The parasites were searched by manual inspection and ticks
were collected for identification. Prevalence, relative density and mean intensity of
infestation were calculated. We captured 63 individuals of the species A. galeata. A
total of 199 ticks were found in the neck and head of the A galeata hosts (135
larvae and eight nymphs) but 56 could not be collected and identified. It was
possible to identify 143 ticks as belonging to Amblyomma genus, from which seven
were Amblyomma longirostre nymphs. The overall prevalence of ticks was of
60.3% (n=38), the relative tick density was of 3.2 ticks/bird and the infestation
intensity of 5.3 ticks/bird. Feather mites and bird-lices were registered in,
respectively, 54.8% and 8.0% of the hosts. The results indicate an intense level of
ectoparasitism in A. galeata in the studied area.
Palavras chave: Acari, Phthiraptera, Amblyomma longirostre.
Órgão financiador: bolsa Capes para GVTP.
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4. DISTRIBUIÇÃO DE CATHARTIDAE (AVES: CATHARTIFORMES)
NA ZONA URBANA DE UBERLÂNDIA: ANÁLISE DE FATORES
CONDICIONANTES
Henrique Nazareth Souto 1, Alexandre Gabriel Franchin 2 ;Oswaldo Marçal Júnior 3
1
Mestrando em Ecologia e Conservação dos Recursos Naturais na Universidade
Federal
de
Uberlândia
UFU.
Autor
para
correspondência:
henriquenazareth@gmail.com.
1
Doutorando em Ecologia e Conservação dos Recursos Naturais na Universidade
Federal de Uberlândia e Pesquisador associado ao LORB (Laboratório de
Ornitologia e Bioacústica) do Instituto de Biologia da UFU.
1
Prof. Dr. Oswaldo Marçal Júnior. Pesquisador e coordenador do LORB – UFU.
O objetivo desse estudo foi avaliar a ocorrência de urubus no perímetro urbano de
Uberlândia (MG) e possíveis fatores ambientais condicionantes da sua
distribuição. A pesquisa foi desenvolvida de março de 2004 a fevereiro de 2005.
Foram analisados seis tipos de ambientes: Centrais de Entulhos, Distrito Industrial,
Rodovias, Praças do centro da cidade, Rio Uberabinha e Aeroporto. Foram
definidos transectos em cada ambiente, dentro dos quais foram distribuídos
pontos de observação a cada 200 m. Sessões de observação com duração de 10
minutos foram realizadas em cada ponto. O esforço amostral foi de 80 horas.
Foram realizados 1.979 registros de catartídeos, tendo sido observadas somente
duas espécies: Coragyps atratus e Cathartes aura. Houve um predomínio absoluto
de Coragyps atratus na área pesquisada, já que foi realizado um único registro de
Cathartes aura. Na maioria das observações, os indivíduos estavam empoleirados
(n=1.230). Houve diferenças significativas entre os registros de urubus nos
períodos seco e chuvoso respectivamente (1.072 e 907; χ2=13,757; p=0,0002).
Catartídeos ocorreram em todos os ambientes pesquisados, especialmente junto
das Centrais de entulho que apresentaram o maior número de registros (n=1.282;
64,8%). Em contrapartida, o aeroporto foi o ambiente de menor contato com
urubus (n=32; 1,6%). Áreas abertas e dejetos depositados nas imediações das
centrais de entulho parecem ser os principais fatores que condicionam uma maior
ocorrência dos animais investigados.
Palavras-chave: Coragyps atratus, urubu, ecologia urbana.

1

Mestrando em Ecologia e Conservação dos Recursos Naturais na Universidade Federal de Uberlândia UFU. Autor para correspondência: henriquenazareth@gmail.com.
2
Doutorando em Ecologia e Conservação dos Recursos Naturais na Universidade Federal de Uberlândia e
Pesquisador associado ao LORB (Laboratório de Ornitologia e Bioacústica) do Instituto de Biologia da UFU.
3
Prof. Dr. Oswaldo Marçal Júnior. Pesquisador e coordenador do LORB – UFU.
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5. ESTRUTURA DA COMUNIDADE DA AVIFAUNA DA ESTAÇÃO
ECOLÓGICA DOS CAETETUS, GÁLIA, SP, DURANTE OS MESES
REPRODUTIVOS.
Vagner Aparecido Cavarzere Junior1; Gabriel Parmezani Moraes1 e Reginaldo
José Donatelli1.
1
Depto.
de
Ciências
Biológicas,
UNESP,
Bauru
–
SP.
E-mail:
biocava@yahoo.com.br
As matas estacionais semidecíduas foram extensamente devastadas no Estado
de São Paulo e em toda sua área de ocorrência natural. Dos fragmentos
remanescentes, poucos são aqueles representativos. As áreas disponíveis para
pesquisa sobre tal fitocenose são poucas, e os dados disponíveis, escassos. As
aves são consideradas bons bioindicadores, pois alterações da vegetação
implicam que o ambiente pode tornar-se impróprio para abrigar espécies que
exigem condições específicas para sobreviver. O objetivo deste estudo foi realizar
os levantamentos qualitativo e quantitativo das aves da Estação Ecológica dos
Caetetus e caracterizar a estrutura de tal comunidade. A área de estudo está entre
os municípios de Gália e Alvinlândia, SP (22º26’ S e 49º44’ W), com
aproximadamente 2.200ha, preservando uma das maiores áreas contínuas de
Floresta Estacional Semidecídua. O levantamento qualitativo foi continuamente
realizado no entorno e em áreas próximas ao fragmento, totalizando
aproximadamente quatro horas de amostragem. Todas as aves vistas e ouvidas
foram registradas. O levantamento quantitativo foi realizado mensalmente por
meio de Pontos de Escuta entre os meses de outubro de 2005 a março de 2006.
Foram demarcados na trilha preexistente 60 pontos eqüidistantes em 200 metros,
e escolhidos aleatoriamente 10 pontos para cada período amostrado (manhã e
tarde). Em cada ponto, o tempo de permanência foi de 10 minutos. Foram
registradas 185 espécies no levantamento qualitativo, e 116 no quantitativo. A
média do número de contatos por ponto foi de 15,11, e o IPA variou entre 0,009
(um contato) a 0,838 (88 contatos). O índice de diversidade foi de H’ = 4,09, e a
equitabilidade, E = 0,86. As aves insetívoras representaram quase a metade do
total amostrado (47,57%), seguidas por frugívoras (25,41%), onívoras (12,97%),
carnívoras (7,57%), nectarívoras (4,86%) e detritívoras (1,62%). Aproximadamente
48% das espécies tiveram freqüência de ocorrência superior a 75%. As espécies
especialistas em várias categorias alimentares encontraram-se distribuídas nos
estratos da vegetação, sendo as insetívoras de sub-bosque e as frugívoras de
sub-bosque/copa exclusivas de mata bastante representativas. Frugívoros de
grande porte foram registrados. Quatro espécies registradas são globalmente
quase ameaçadas (Primolius maracana,, Drymophila ochropyga e Hemitriccus
orbitatus) ou vulneráveis (Procnias nudicollis). A diversidade encontrada é alta
comparada àquelas de outros fragmentos de matas estacionais semidecíduas. A
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presença de frugívoros de grande porte e de espécies de categorias alimentares
específicas demonstram que a mata ainda é capaz de suportar tais comunidades.
Palavras chave: Comunidade de aves, categoria alimentar, mata estacional
semidecídua.
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6. BIOLOGIA REPRODUTIVA DE PITANGUS SULPHURATUS EM
AREA SOB INFLUÊNCIA DE INUNDAÇÃO DO PARQUE
ESTADUAL DO CANTÃO - TOCANTINS
Túlio Dornas de Oliveira¹, Renato Torres Pinheiro2, Joaquim Rodrigues Carneiro3
1
Biólogo, Pesquisador Bolsista Conservação International do Brasil
tuliodornas@yahoo.com.br 2Professor Adjunto Universidade Federal do Tocantins,
UFT Palmas-TO renatopin@uft.edu.br, 3 Auxiliar de Pesquisa, Fundação
Universidade Luterana Brasileira, FULBRA Palmas-TO
Pitangus sulphuratus (Tyrannidae), o popular Bem-ti-vi, é umas das aves mais
conhecidas do país. Distribui em toda a America Latina e sul do EUA (Texas),
possui comportamento migratório ocupando desde grandes centros urbanos até
ambientes florestais. Este trabalho objetivou descrever aspectos ligados a biologia
reprodutiva da espécie abundante e nidificante no Parque Estadual do Cantão. Os
estudos ocorreram entre 15/01/06 e 05/03/06, sendo encontrados 24 ninhos, 10 no
rio Araguaia e 14 no rio do Coco, construidos quase exclusivamente com capim,
de formato esféricos e fechados, situados prefencialmente na vegetação arbustiva
das margens dos rios (Sarã, Sapium haemat ospermum e Goiabinha, Psidium
riparium). Os ninhos foram medidos e de 2 em 2 dias monitorados, os filhotes
pesados e medidos com balanças e régua milimétrica. Os tamanhos médios dos
ninhos do rio do Coco e rio Araguaia respectivamente foram: comprimento
23,1 3,48 / 25,66 4,55cm, largura 19,24 2,30 / 22,94 3,76cm e Altura
23,7 2,11 / 24,11 4,41cm (n=10/n=9). O início do periodo reprodutivo foi
estimado em 01/01/06 e o seu término em 05/03/06, sendo 63 dias para o Rio do
Coco e 51 dias para o Rio Araguaia. O tamanho da postura variou entre 2 e 4
ovos. O tempo médio de crescimento dos ninhegos no rio do Coco de
20,83 2,79dias (n=17) e para o rio Araguaia 19,18 3,41dias(n=12). O sucesso
reprodutivo dos ninhos foi de 54% (n=24) (rio do Coco 57% n=14, rio Araguaia
50% n=10) tendo 67% (n=46) dos filhotes sobrevivido ao período de
desenvolvimento (rio do Coco 65% n=31, rio Araguaia 73% n=15). A perda de
filhotes foi ocasionada por predação e tempestades com ventanias. Neste ano a
inundação da Planicie do Cantão atrasou com respeito aos anos anteriores, o que
provavelmente tenha influenciado na sobrevivência dos ninhos, em função do nivel
dos rios estarem abaixo da média. O fato da maioria dos ninhos terem sido
construidos nos ápices de seus respectivos arbustos demostra uma adaptação
destas aves para evitar a inundações de seus ninhos.
PALAVRA CHAVE: Pitangus sulphuratus, reprodução, Cantão
APOIO: Conservação Internacional, UFT, FULBRA e Naturatins
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7. AVES NEÁRTICAS MIGRATÓRIAS NO PARQUE ESTADUAL DO
CANTÃO – TOCANTINS - ANALISE PRELIMINAR
Túlio Dornas de Oliveira¹, Cristiano Nogueira², Renato Torres Pinheiro³, Joaquim
Rodrigues Carneiro4
1
Biólogo,
Pesquisador
Bolsista
Conservação
International
do
Brasil
tuliodornas@yahoo.com.br; ² Analista de Biodiversidade Conservação Internacional do
Brasil – Palmas-TO c.nogueira@conservation.org.br; ³ Professor Adjunto Universidade
Federal do Tocantins, UFT Palmas-TO renatopin@uft.edu.br
4
Auxiliar de Pesquisa, Fundação Universidade Luterana Brasileira, FULBRA Palmas-TO

As aves neárticas migratórias (ANM) são constituídas por 338 espécies, das quais
aproximadamente 195 podem ocorrer no Brasil. Os estudos com esta categoria de
aves no Brasil ainda são escassos, entretanto, tornam-se cada vez mais
IMPORTANTES, já que compõem expressiva parcela da comunidade avifaunística
neotropical, sendo atualmente considerada um relevante parâmetro da saúde
pública mundial. Neste trabalho realizou-se um levantamento das espécies e de
condições ecológicas referentes as ANM no P.E. do Cantão, localizado na área de
influência da Ilha do Bananal no médio Rio Araguaia, potencial sítio de recepção
das ANM. Conduzido entre outubro de 2005 e março de 2006, foram
estabelecidos transectos em seis AMBIENTES do P.E. do Cantão: Cerrado, Mata,
Ilhas Fluviais (Terrestre-2km de Extensão), Rio do Coco, Rio Javaés e Rio
Araguaia (Aquático-8km de extensão). Foram identificadas 257 espécies de aves,
dentre elas 55 (21,4%) apresentavam status de ANM. A ilha fluvial apresentou o
maior número de espécies com status de ave neártica migratória, 41 (75%)
seguido do rio do Coco 38 (69%), rio Araguaia 34 (62%), rio Javaés 30 (55%),
Mata 23 (42%) e Cerrado 22 (40%). Estes números demonstram que os rios são
importantes sítios de instalação dessas aves, corroborando a condição de
importante rota migratória do rio Araguaia e seus afluentes na América do Sul. Por
outro lado, o elevado número de espécies ANM na ilha fluvial demonstra i) a rica
heterogeneidade ambiental refletindo grande diversidade de nichos ecológicos e ii)
a indicação de que este ambiente atuaria como pontos preferenciais de paradas
das ANM permitindo-as deslocarem ao longo do rio Araguaia. DENTRE AS ANM
VISUALIZADAS, DESTACAM-SE: 60 indivíduos de Mycteria americana, bandos
de Platalea ajaja e casais de Jabiru mycteria; bandos de Progne tapera e Hirundo
rustica; Scolopacídeos como Actitis maculatus, Tringa solitaria; indivíduos de
Tyrannus savana e de dois gigantescos bandos com centenas de Accipitrideos
(Rostramus sociabilis ou Buteo swainsoni) acompanhando o leito do rio Araguaia
em direção norte. Deste modo, tais dados reforçam a importância da Bacia do rio
Araguaia, em especial a região da Ilha do Bananal para conservação das aves
migratórias das Américas.
Palavras chave: Aves Neárticas Migratórias, PE CANTÃO, Rio Araguaia.
Apoio: Conservação Internacional do Brasil, UFT, FULBRA e Naturatins.
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8. ESTRUTURA, DISTRIBUIÇÃO E ECOLOGIA EM BANDOS
MISTOS DE AVES NO JARDIM BOTÂNICO DE LAJEADO (JBL),
RIO GRANDE DO SUL, BRASIL.
Ricardo Lau¹²; Carla Schwingel¹³; Laura B. de Oliveira¹²’ e Hamilton C. Z. Grillo¹³’
¹ Setor de zoologia de vertebrados, Museu de Ciências Naturais, Rua Avelino
Tallini, 171 – Cx. Postal 155 – Bairro Universitário, 95900-000, UNIVATES,
Lajeado, RS, Brasil. ² ornitolau@yahoo.com.br; E-mail: ³ E-mail:
carlica1983@yahoo.com.br; ²’ E-mail: laura_ornito@yahoo.com.br; ³’ E-mail:
hgrillo@bewnet.com.br
Este estudo abordou a ecologia de bandos mistos de aves na área florestal de 18
ha do Jardim Botânico de Lajeado (JBL) (29º27'26''S e 52º58'10''W), situado na
cidade de Lajeado, localizada junto à Encosta Inferior do Planalto Meridional, do
Estado do Rio Grande do Sul. Os principais objetivos do estudo foram coletar
dados referentes a estrutura e distribuição de bandos mistos de aves em uma área
florestal que apresenta uma diversidade grande de habitats em sua área de
abrangência. Foram realizadas atividades de campo semanais, de 13 de maio a
28 de setembro de 2005, com 28:30 min.de esforço amostral, sendo a maioria no
período matutino. A cada bando misto contatado registrava-se, em planilha
apropriada, o número código do bando, a hora de início e término de
acompanhamento do bando, as espécies observadas, bem como a quantidade de
indivíduos das mesmas, a posição que as espécies ocupavam no bando, os
estágios sucessionais e estrato da vegetação, as coordenadas geográficas,
temperatura, umidade e observações complementares. Em 41 contatos com
bandos mistos, registrou-se um total de 394 indivíduos, distribuídos em 40
espécies de aves diferentes, sendo as espécies nucleares Habia rubica,
Basileuterus culicivorus e Trichothraupis melanops, as mais regulares. O tamanho
médio dos bandos foi de 9,6 indivíduos. O estrato vegetacional com maior número
de indivíduos foi o estrato médio com 192 indivíduos. Os estágios sucessionais de
vegetação mais utilizados foram o médio e médio com exóticas. As informações
provenientes deste estudo estão sendo utilizadas pela Prefeitura municipal para
elaboração do Plano Diretor do JBL.
Palavras chave: bandos mistos, estrutura, Jardim Botânico Lajeado.
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9. O USO DE DIFERENTES NÍVEIS DE ÁGUA POR ESPÉCIES DE
AVES EM UMA SALINA NO PANTANAL DE NHECOLÂNDIA,
BRASIL.
César Cestari1
1
PG em Zoologia, Unesp, Rio Claro - SP, E-mail: cesar_cestari@yahoo.com.br.
As salinas do Pantanal são corpos de água isolados temporários ou permanentes
que são caracterizados pela presença de sais carbonatados acumulados ao longo
do tempo por evaporação. Primariamente, a presença de espécies de aves em
salinas está relacionada com a alimentação, descanso e reprodução. Fatores
tróficos podem ser responsáveis pela presença de grande quantidade de aves na
região em diferentes épocas do ano. Teoricamente, a menor quantidade de água
contribui para o aumento na densidade de presas das espécies de aves
freqüentadoras de salinas. O objetivo deste trabalho foi analisar o uso de
diferentes níveis de água por espécies de aves em uma salina com baixo impacto
humano e sem atual impacto bovino. A salina localiza-se ao norte (19029’59”S e
56012’51”W) do rio Negro, Pantanal de Nhecolândia, MS. Em uma das laterais da
salina, foram demarcados 3 retângulos de 150mx50m paralelos e espaçados
115m entre si, abrangendo vários alturas de nível d’água desde a borda (nível
d’água mais baixo) à aproximadamente metade do corpo d’água (nível d’água
mais alto). Cada retângulo foi sub-dividido em 3 quadrados de 50m. Na linha
medial de cada quadrado, foram retiradas 4 medidas do nível d’água e calculada
sua média (MQ). Um censo mensal de aves em cada quadrado foi realizado de
novembro de 2005 a março de 2006 entre 8h00 e 9h00, registrando a riqueza e
abundância de espécies e comparando com os valores de MQ. No total, foram
registradas 11 espécies de aves e 138 indivíduos que permaneceram em níveis
d’água de 0cm a 21,5cm. O cálculo do valor da mediana (Md) de todas as
espécies mostrou que S. sibilatrix (n=1) foi a espécie que freqüentou o nível
d’água mais baixo (0cm) e C. moschata (n=1), a espécie que freqüentou nível
d’água mais alto (18,25cm). P.simplex (n=17) e H. melanurus (n=73) foram as
espécies mais abundantes durante o estudo, com respectivamente Md=5,87cm e
Md=16cm.
Palavras chave: aves aquáticas, níveis d’água, salinas, Pantanal, Brasil.
Órgão Financiador: bolsa da Conservação Internacional do Brasil.
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10. FREQUÊNCIA DE VISITAS EM RECURSOS ALIMENTARES
EXÓTICOS, ARTIFICIAIS E NATIVOS POR TROQUILÍDEOS NO
MUSEU DE BIOLOGIA PROF. MELLO LEITÃO (MBML),SANTA
TERESA- ESPÍRITO SANTO.
Péricles Rocha da Silva1 e Gloria Matallana Tobón2
1. Museu de Biologia Prof. Mello Leitão, biossilva@yahoo.com.br
2.Laboratório de biologia reprodutiva em plantas, IB,
gloriamt@biologia.ufrj.br

CCS,

UFRJ,

Beija-flores na Floresta Atlântica do Espírito Santo são considerados os principais
polinizadores de flores ornitófilas. O desmatamento acelerado e a colonização
deste ambiente tem estado acompanhado da introdução de elementos artificiais e
florísticos forâneos representando novos recursos para a avifauna nativa e/ou
endêmica. No MBML foi avaliada a freqüência de visitas de beija-flores em três
tipos de recursos, um nativo Aechmea chlorophylla (n=18), um exótico Grevillea
banksii (n=12) e um artificial, garrafas com solução de água açucarada (n=7).
Durante os meses de setembro e outubro de 2005 as observações se realizaram
no período de 6:00 às 12:00h devido ao horário de produção de néctar de A.
chlorophylla. A concentração de sucrose e volume de recurso oferecido foi
mensurada para o cálculo do valor energético. A. chlorophylla foi a que ofereceu
néctar com maior valor calórico (1,12 cal/µl), G. banksii 0,56 cal/µl e a solução
açucarada 0,54 cal/µl. Foram registradas 14 espécies de troquilídeos tanto nas
garrafas quanto em G. banksii, e 7 espécies em A. chlorophylla. Melanotrochilus
fuscus teve a maior freqüência de visitas nas garrafas (39,09%) e em G. banksii
(40,64%), enquanto Thalurania glaucopis foi o mais freqüente na bromélia
(54,74%). Já Chlorostilbon aureoventris foi o menos freqüente nas garrafas
(0,01%), Phaetornis eurynome (0,05%) em G. banksii e Amazilia lactea (0,45%)
em A. chlorophylla. O maior número de beija-flores registrados nas garrafas e na
grevillea podem estar relacionados com a similaridade do valor energético e o
maior volume oferecido (M= 6x105µl e M= 81,4µl ± 6,4), em relação a bromélia
(M= 38,4µl ± 22,4). Enquanto isso o recurso nativo, que é duas vezes mais
calórico, pode estar atraindo troquilídeos mais seletivos em relação a qualidade do
recurso.
Palavras chaves: Troquilídeos, freqüência, recursos.
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11. CENSO E VARIAÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DE HIMANTOPUS
HIMANTOPUS MEXICANUS (AVES: RECURVIROSTRIDAE) NO
RESERVATÓRIO DA BARRAGEM DA PEDRA, BAHIA.
Dorinny Lisboa de Carvalho¹, ³, Renato de Oliveira Affonso², Ricardo Jucá-Chagas²
e Vítor Cunha de Castro¹
¹Lab. Zoologia dos Vertebrados. ²Depto de Ciências Biológicas, UESB, Jequié,
BA. ³Email: dorinny@hotmail.com
Pernilongos (Himantopus himantopus mexicanus) vivem em margens lodosas de
lagos, banhados e manguezais encontrando-se isolados ou em bandos.
Alimentam-se de pequenos invertebrados buscando o alimento na superfície da
água ou na margem arenosa/lodosa mergulhando seus bicos longos e afilados no
sedimento. O presente estudo foi realizado na porção superior da barragem
próximo ao distrito de Porto Alegre (13°51’15,6’’S; 40°37’9,4’’W), município de
Maracás que sofre variação no seu nível de água em função dos períodos secos e
chuvosos com formação variável de bancos de areia e banhados rasos. Os dados
foram coletados de janeiro de 2003 a dezembro de 2005 com três períodos
consecutivos de observação a cada mês. Para contagem dos animais utilizou-se
binóculos (8X30) com vistorias a pé pelas margens ou barco a motor. O
coeficiente de correlação de Pearson foi utilizado para comparar valores mensais
de censo com dados de cotas mensais da barragem fornecidos pela
SORH/CHESF. Encontrou-se correlação negativa (r=-0,55; p<0,05; n=28) entre a
variação do nível da barragem com o número médio mensal de indivíduos
registrados. A abundância variou entre 0 a 216 indivíduos sendo o maior valor
(216) registrado no período mais seco (outubro/2003). A correlação mostrou que a
abundância do número de indivíduos de pernilongo está relacionada com a
variação do nível do reservatório, e com a maior disponibilidade de praias
arenosas/lodosas e baías rasas que são utilizadas por estes animais para
descanso e forrageamento nos períodos de seca. Nenhum indivíduo foi registrado
nos picos de cheia quando estes habitats não estavam disponíveis. A distribuição
espacial variou uma vez à medida que novas áreas foram secando e sendo
colonizadas por estas aves.
Palavras chave: Himantopus, Recurvirostridae, reservatório.
Órgão Financiador: UESB
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15. DIVERSIDADE E ABUNDÂNCIA DA AVIFAUNA DA ESTAÇÃO
BIOLÓGICA DE SANTA LÚCIA, ESPÍRITO SANTO, BRASIL.
Carlos Eduardo da Silva Garske1 e Luiz dos Anjos2
1
Biólogo, E-mail:carlosgarske@yahoo.com.br 2Depto de Biologia Animal e Vegetal,
Universidade Estadual de Londrina, PR, Brasil, CEP 86051-970
A Estação Biológica de Santa Lúcia é uma unidade de pesquisa e conservação
localizada no município de Santa Teresa (19°57’S e 40°32’W), região serrana do
Estado do Espírito Santo. Com uma área aproximada de 440 ha, ela possui em
sua jurisdição um remanescente de Mata Atlântica de Encosta, do tipo Floresta
Ombrófila Densa Montana. O trabalho aqui apresentado tem como objetivo
levantar dados acerca da diversidade e abundância de aves existentes nesta
unidade, que faz parte da bacia hidrográfica do rio Timbuí e se encontra dentro de
uma área de ‘Extrema Importância Biológica’. As amostragens foram realizadas
entre agosto de 2004 e maio de 2005, com o auxílio de dois transectos de 1000 m
cada, divididos por 6 pontos distantes 200 m um do outro. A abundância das aves
foi determinada nesses transectos através do método de observação por pontos
fixos, com tempo de amostragem de 15 minutos em cada ponto. Um levantamento
qualitativo também foi realizado para fornecer uma listagem mais completa da
avifauna. Até o momento, considerando as áreas estudadas e os métodos
utilizados, foram registradas 114 espécies de aves, distribuídas em 29 famílias e
14 ordens. Destas espécies, 41 são endêmicas do bioma Mata Atlântica e cinco
estão ameaçadas de extinção para o estado capixaba, que são: Tinamus
solitarius, Spizaetus tyrannus, Ramphodon naevius, Platyrinchus leucoryphus e
Neopelma aurifrons. Durante o levantamento quantitativo, com 48 amostras
realizadas em 12 horas de esforço amostral, o número de contatos no transecto A
foi de 288 e para o transecto B foi de 237. As espécies com maior índice de
abundância relativa foram: Chiroxiphia caudata (0,89); Ramphastos vitellinus
(0,79); Crypturellus obsoletus e Attila rufus (0,58); Trogon surrucura e Pyrrhura
frontalis (0,52). Cabe lembrar que as informações aqui apresentadas são
preliminares, pois ainda existem dados de excursões posteriores a serem
analisados.
Palavra chave: Estação Biológica de Santa Lúcia, Avifauna, Índice Pontual de
Abundância.
Órgão financiador: CNPq - Cooperação Internacional - Programa Mata Atlântica.
Projeto “Monitoramento da Biodiversidade em Bacias Hidrográficas da Mata
Atlântica (690146/01-9)”.
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16. TERRITÓRIO E USO DE HABITAT POR POLYSTICTUS
SUPERCILIARIS (AVES: TYRANNIDAE) EM ÁREA DE CANGA NO
SUDESTE DO BRASIL.
Diego Hoffmann1 e Marcos Rodrigues2
1
PG em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre, Universidade de
Minas Gerais, E-mail: diego_hoffmann@hotmail.com 2Depto. de Zoologia, UFMG,
Belo Horizonte-MG, E-mail: ornito@icb.ufmg.br.
Os Tyrannidae formam um dos grupos mais abundantes e diversificados do
Neotrópico. O conhecimento do tamanho de território e uso de habitat de espécies
podem ser utilizados para determinar a densidade de uma população em um
determinado local, assim como afetar a abundância e distribuição local de
predadores e presas. O presente trabalho teve por objetivos: 1) determinar o
tamanho do território e a taxa de sobreposição entre áreas vizinhas; 2) investigar
se há comportamento agonístico pelo domínio de territórios; 3) e investigar o uso
de habitat por P. superciliaris, espécie pouco conhecida e de distribuição
geográfica restrita às montanhas do leste do Brasil. O trabalho foi realizado entre
abril e dezembro de 2005 no Parque Estadual da Serra do Rola Moça, município
de Nova Lima, Minas Gerais (20°03’S, 44°00’W). Para a demarcação dos
territórios, cada indivíduo de P. superciliaris foi marcado com uma combinação
única de duas anilhas coloridas. Os indivíduos foram acompanhados com o auxílio
de binóculos e tiveram a sua localização marcada com o auxílio de GPS, a cada
deslocamento superior a aproximadamente 10 m, e tiveram seu território estimado
pela utilização do método do Mínimo Polígono Convexo. Os registros de
comportamento agonísticos foram realizados ocasionalmente durante a tomada de
pontos dos territórios. A taxa de sobreposição entre os territórios foi medida pela
utilização do Software Spring. A fim de se investigar o uso de habitat cada ponto
tomado foi associado a uma diferente fitofisionomia: canga couraçada, canga
nodular ou manchas. O tamanho médio do território de P. superciliaris foi de 4,32
± 1,2 ha variando entre 1,9 ha a menor e 6,0 ha a maior (n=12). Foi observada
uma grande sobreposição entre os territórios dos casais/grupos 1,7 ± 1,2 ha
(n=12). Interações intraespecíficas foram registradas em 22 ocasiões. Estas
interações ocorreram principalmente nos limites dos territórios dos indivíduos
envolvidos. Foram feitos 1700 registros da fitofisionomia utilizada por P.
superciliaris, que apresentou uma preferência aparente pela canga couraçada
onde concentrou suas atividades (91% dos registros).
Palavras chave: Polystictus superciliaris, território, uso de habitat.
Órgão Financiador: bolsa PG CNPq à D. H., À Neotropical Bird Club, Idea Wild,
Fundação O Boticário de Proteção à Natureza e ao CNPq (473428/2004-0)
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17. PREDAÇÃO DE NINHOS ARTIFICIAIS DE SOLO EM DOIS
AMBIENTES FLORESTAIS DO PARQUE ESTADUAL DA SERRA
DO MAR, SP.
Tadeu José Guerra 1 e Carlos Barros de Araújo 1
1
Pós-Graduação em Ecologia, Departamento de Zoologia, Instituto de Biologia,
Universidade Estadual de Campinas,13083-970, Campinas, SP.
Experimentos com ninhos artificiais são muito importantes por suas implicações
para a conservação e manejo. Neste estudo investigamos a influência do odor
humano sobre a predação de ninhos artificiais de solo em dois ambientes
florestais no Parque Estadual da Serra do Mar. Para investigar o efeito do odor
utilizamos ovos de codorna lavados com sabão neutro, manipulados com luvas de
látex como tratamento controle. O tratamento com odor consistiu de ovos retirados
diretamente das caixas e manipulados sem maiores cuidados durante a
montagem do experimento. Utilizamos 120 ninhos que consistiram de dois ovos
depositados no solo, sendo 30 ninhos para cada tratamento, em cada ambiente.
Embora a predação tenha sido ligeiramente maior nos ninhos sem odor, não
encontramos diferenças significativas entre os tratamentos para a mata de
restinga e para a mata de encosta. A predação de ninhos na mata de encosta foi
de 31 ninhos (51.7%) e na de restinga de 29 ninhos (48.3%) e não encontramos
diferenças significativas nas taxas de predação entre aos dois ambientes (χ2 =
0,13, G.l. = 1, P = 0,71). As taxas de predação observadas foram relativamente
altas, quando comparadas às de outros trabalhos realizados em florestas tropicais.
A ausência de diferença na predação entre os tratamentos deve ser vista com
cautela, pois muitos ovos não foram efetivamente predados, mas sim enterrados
por formigas Solenopisis sp. (Myrmicinae). Além disso, alguns ovos apresentaram
furos semelhantes a bicadas. É possível o odor humano tenha uma maior
influência sobre predadores guiados pelo olfato, como mamíferos e serpentes.
Portanto, em trabalhos futuros seria interessante avaliar o efeito do odor humano
sobre taxas de predação em experimentos com exclusão de tipos distintos de
predadores, a fim de se avaliar de forma mais adequada se há influência da forma
de manipulação pelo pesquisador nos resultados envolvendo experimentos com
ninhos artificiais.
Palavras chave: Mata Atlântica, odor humano, Solenopsis sp.
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18. EFEITO DA URBANIZAÇÃO SOBRE A COMUNIDADE DE AVES
DE SUB-BOSQUE NA CIDADE DE PALMAS - TO
Helena Maria da Silva Roriz1,2 e Renato Torres Pinheiro2
1
Depto. de Biologia, Universidade do Minho, E-mail:helenaroriz@hotmail.com
Curso de Biologia, Universidade Federal do Tocantins, Email:renatopin@uft.edu.com.br

2

A fragmentação decorrente da urbanização tem sido considerada como uma das
mais importantes causas para a perda recente de biodiversidade. No presente
estudo utilizou-se o método de captura/recaptura visando obter informações sobre
as espécies de aves que ocorrem em matas ciliares do centro urbano de Palmas e
do entorno da cidade, para analisar o efeito da urbanização sobre a comunidade
de aves de sub-bosque deste ambiente. Escolheu-se 1 ponto de amostragem na
área urbana (ribeirão Brejo comprido) e 2 no entorno (ribeirão Chupé e Capivara).
O período de amostragem foi de junho a novembro de 2002 nas áreas do entorno
e de outubro de 2004 a novembro de 2005 no meio urbano, totalizando 1440
horas/rede em cada ponto. Foram registradas 65 espécies, das quais 40
ocorreram na área urbana, 26 no ribeirão Chupé e 42 no ribeirão Capivara. Com
respeito à preferência de habitat, 40% das espécies registradas é estritamente
florestal, 52,3% é essencialmente florestal que também utilizam ambientes abertos
e 7,7% essencialmente campestre que também utilizam florestas. Este padrão se
refletiu nas três áreas amostradas, havendo sempre uma maior proporção de aves
florestais que também utilizam ambientes abertos. Ao comparar a proporção de
aves deste grupo, entre o ambiente urbano e os do entorno, não encontramos
diferenças estatisticas (X2, P>0,05). A diversidade, estimada através do índice de
Shannon apresentou valores iguais na área urbana e no ribeirão Capivara
(H'=3,43 e H'=3,39), porém significativamente superiores ao ribeirão Chupé
(H'=3,03) (t<0,05). Por outro lado, a similaridade entre áreas, obtida através do
Indice de Sorensen, apresentou valores parecidos: 0,52 urbana/chupé, 0,51
urbana/capivara e 0,50 chupé/capivara. Ao analisar as guildas tróficas de cada
ambiente, encontramos uma maior diversidade de aves frugívoras no meio urbano
quando comparada às áreas do entorno (X2=7,00, gl=2, P=0,03). Diante destes
resultados, concluimos que a comunidade de aves de sub-bosque da área urbana
é ainda bastante similar às do entorno e que está composta na sua maioria por
espécies florestais que também utilizam áreas abertas. Entretanto, alguns grupos,
como os frugívoros, aparentemente tem se beneficiado das alterações decorrentes
do processo de urbanização.
Palavras chave: Cerrado, avifauna, urbanização.
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19. ABUNDÂNCIA E FRUGIVORIA DE ORTALIS CANICOLLIS
(AVES: CRACIDAE) DURANTE A ESTAÇÃO SECA, EM CAPÕES E
MATA CILIAR NO PANTANAL SUL.
Luciana Vieira de Paiva1,2, Leonardo Fernandes França1,2 e José Ragusa Netto3
1
-PG em Ecologia e Conservação, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul / Campus de
Campo Grande, C.P.549, 79070-900, Campo Grande, MS. Brasil
2
-PG em Ecologia, Universidade de Brasília, Brasília, DF, 70910-900. paivalu@yahoo.com.br
3
-DCN / Campus de Três Lagoas / Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, C.P. 210, 79600000, Três Lagoas, MS.

Ortalis canicollis é um cracídeo comum no Pantanal, principalmente no dossel de
matas ciliares e manchas de florestas estacionais (capões). Os capões são
marcadamente decíduos, enquanto as matas ciliares são sempre verdes.
Portanto, nesses ambientes contrastantes, as respostas particulares ao regime da
oferta de recursos vegetais são potencialmente distintas. Este estudo teve como
objetivos avaliar tanto a produção de recursos vegetais (flores e frutos), quanto à
abundância e a dieta de Ortalis canicollis em capões e mata ciliar da sub–região
do Miranda–Abobral (Pantanal Sul), durante a estação seca. Para isso, foram
amostrados três trechos de mata ciliar (=1km) e 15 capões entre abril e novembro
de 2002. Os métodos utilizados foram censo por ponto para amostrar a
abundância da ave, transecto para avaliar a dieta, e fenologia para avaliar a
produção de recursos vegetais. Em capões, dentre as espécies vegetais
estudadas, as do gênero Ficus (Moraceae) se destacaram com um padrão
assincrônico de frutificação, proporcionando a disponibilidade mensal desse
recurso. Na mata ciliar, a abundância de frutos foi maior entre maio e julho,
período de frutificação de Banara arguta (Flacourtiaceae), com 66% do total de
frutos produzidos nesse ambiente. Nos dois ambientes, flores foram abundantes
na segunda metade da estação seca, com padrão de produção sincrônico. Ortalis
canicollis ocorreu nas duas fisionomias durante toda a estação seca, com 1008
indivíduos registrados, sendo quase duas vezes mais comum na mata ciliar
(N=651) em que consumiu sete das oito espécies vegetais amostradas e,
potencialmente disponíveis. Nos capões, a dieta se restringiu a frutos de Ficus
spp. e de Cecropia pachystachya (Cecropiaceae), além de flores de Tabebuia
heptaphylla (Bignoniaceae). O predomínio de figos e flores na dieta nos capões,
bem como de flores e frutos sazonais na mata ciliar, mas cuja frutificação é
prolongada (principalmente Genipa americana), sugere uma dieta altamente
flexível que habilita o O. canicollis a persistir ao rigor da estação seca no Pantanal.
Além disso, no auge de disponibilidade e conseqüente consumo de tais recursos
O. canicollis foi mais comum nos hábitats avaliados. Dessa forma, se configuram
como fatores causais quanto à abundância local de O. canicollis.
Palavras chave:.Frugivoria, Ortalis canicollis, Pantanal Sul.
Órgão Financiador: bolsa CAPES para mestrado
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20. ESTRUTURA DAS COMUNIDADES DE AVES AQUÁTICAS EM
ÁREAS ÚMIDAS NATURAIS DO ENTORNO DO PARQUE
NACIONAL DA LAGOA DO PEIXE, RS.
Luís Fernando Carvalho Perello, Demétrio Luis Guadagnin, Ângela Peter,
Leonardo Maltchik. UNISINOS, Laboratório de Ecologia e Conservação de
Ecossistemas Aquáticos, Av. Unisinos 950, 93022-000 São Leopoldo RS Brasil.
lfperello@cirrus.unisinos.br
As diferenças de disponibilidade de água entre áreas úmidas podem estar
relacionadas com os padrões de movimentação, de riqueza e de abundânca das
aves aquáticas. Os movimentos migratórios e os deslocamentos entre áreas
úmidas determinam variações temporais de composição e abundância das
assembléias. O Parque Nacional da Lagoa do Peixe (Parna), no Rio Grande do
Sul reúne, no seu entorno, áreas úmidas naturais inseridas em matrizes de
campo, de lavouras de arroz e de florestas de pinheiro-americano, cujo valor de
conservação ainda é desconhecido. Este estudo descreveu os padrões de
composição e abundância de aves aquáticas em 27 áreas úmidas naturais no
entorno do Parna; avaliou os padrões de variação temporal das assembléias,
associados às variações de pluviosidade e discutiu a importância daqueles
remanescentes de áreas úmidas para a conservação de aves aquáticas. Foram
realizados ao longo de um ano 12 censos mensais de aves aquáticas em 27 áreas
úmidas, lacustres e palustres, cujos tamanhos variaram de 0.7ha a 3.312,5ha.
Foram contadas 38.067 aves pertencentes a 66 espécies (18 famílias), ou 54% da
avifauna aquática do Rio Grande do Sul. Das espécies registradas, 51 eram
residentes, 11 migrantes boreais, uma vagante, uma com status desconhecido e
duas migrantes, residentes de primavera/verão, que nidificam no Rio Grande do
Sul. Não foram registradas migrantes austrais. Composição e abundância foram
diferentes entre os meses de inverno/primavera e verão/outono. As espécies mais
abundantes foram a marreca-piadeira (Dendrocygna viduata), com 9.407 registros;
o maçarico-preto (Plegadis chihi), 4.882 registros; e a galinhola (Gallinula
chloropus), com 4.880 registros. A abundância oscilou ciclicamente ao longo do
ano e concordou com os picos de pluviosidade. Cinqüenta e duas espécies (79%)
também ocorrem no interior do Parque. O estudo corrobora padrões sazonais e
espaciais de variação da riqueza de aves aquáticas na região e demonstra a
importância das áreas úmidas do entorno do Parque na suplementação e
complementação de hábitats.
Palavras-chave: : aves-aquáticas, zonas-de-amortecimento, área protegida.
Apoio: Federação Gaúcha de Caça e Tiro do Rio Grande do Sul (FGCT).
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21. REGISTROS PRELIMINARES DA ABUNDÂNCIA DE
RAMPHASTIDAE NA FLORESTA OMBRÓFILA DENSA, APA DE
GUARAQUEÇABA – PR.
Jean Silva1, Patrícia Pereira Serafini2, Fernando de Camargo Passos3, Roberto Boçon4, Luiz dos Anjos5
Graduação em Ciências Biológicas, Universidade Federal do Paraná, E-mail: silvasurface@yahoo.com.br 2
Analista Ambiental, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis –
3
Universidade Federal do Paraná, Dpto. De Zoologia, E-mail: fpassos@ufpr.br 4
www.ibama.gov.br
Universidade Federal do Paraná e Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental –
www.spvs.org.br 5 Universidade Estadual de Londrina – www.uel.br
1

A Floresta Ombrófila Densa é um dos ecossistemas mais ameaçados pela
degradação ambiental; a conversão de sua extensão original em áreas
profundamente alteradas ultrapassa 90% de sua cobertura total e ações que
possibilitem a conservação deste ambiente são urgentes. A compreensão da
dinâmica populacional de componentes da fauna e flora deste ecossistema prima
revelar o potencial de conservação ainda existente nos remanescentes, sendo
assim, diversos pesquisadores citam a importância de estudos demográficos e
seus padrões de distribuição ao longo do tempo. Por serem frugívoros
especialistas, os membros da família Ramphastidae foram escolhidos como alvos
deste estudo populacional. Em geral, são aves com grande biomassa e
necessitam de extensas áreas naturais preservadas, sendo também um dos
principais agentes dispersores de sementes, ajudando na manutenção da
heterogeneidade espacial das espécies vegetais. A área de estudo faz parte de
uma reserva pertencente à Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e
Educação Ambiental (SPVS). A Reserva Natural do Cachoeira possui 10 mil
hectares e nela são encontradas quatro espécies da família citada, sendo elas:
Baillonius bailloni, Ramphastos dicolorus, Ramphastos vitellinus e Selenidera
maculirostris. Para a coleta de dados populacionais destas espécies foram
selecionadas cinco zonas, cada qual com três transectos de três kilômetros. Cada
zona foi percorrida durante período de um dia, iniciando-se a amostragem 30
minutos após o sol nascente. Realizaram-se quatro réplicas sazonais no período
que concentra a estação reprodutiva na maioria das espécies de aves. Portanto,
até o momento foram percorridos 171Km na primavera de 2005 e 171Km no verão
de 2006, obtendo um esforço de amostragem total de 342Km em 171,02h. A
espécie R. vitellinus apresentou a maior freqüência, com 0,47 indivíduos por hora
(i/h) de caminhada, R. dicolorus 0,05 i/h, S. maculirostris 0,17 i/h e B. bailloni foi a
única espécie não registrada. O número de indivíduos nos bandos variou de um a
dez na espécie R. vitellinus (Taxa Média (x) = 4,62 i/bando (b)), de um a dois no
R. dicolorus (x=1,7 i/b) e de um a cinco no S. maculirostris (x=2,25 i/b). As
amostragens de campo seguirão o mesmo desenho experimental nas estações
subseqüentes (outono e inverno).
Palavras-chave: Ramphastidae, Dinâmica Populacional, Floresta Ombrófila
Densa
Órgãos financiadores: CNPq e SPVS
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22. RELAÇÃO ENTRE A ABUNDÂNCIA VERSUS MASSA
CORPÓREA EM AVES DE SUB-BOSQUE: UM ESTUDO DE CASO
Sidney José Costa Neto1; Wesley Soares Ribeiro1; Natácia Dias Federici1; Rosely
Gomes Fuscaldi1; Vânia Corrêa de Oliveira1 e Alan Loures-Ribeiro2.
1
Acadêmicos de Ciências Biológicas, UnilesteMG, Ipatinga- MG.
2
PG em Ecologia e Recursos Naturais, Universidade Federal de São Carlos,
Email: brazilraptors@yahoo.com.br
A relação entre massa corpórea e abundância das aves pode ser considerada
extremamente assimétrica, geralmente ocorrendo um predomínio de aves de
pequeno e médio porte nas comunidades. Entender tal relação pode ser um
importante passo para compreender melhor os mecanismos de competição
existentes entre as espécies. Espécies de maior porte, por exemplo, têm maior
probabilidade de extinção quando comparadas às espécies de menor porte. O
objetivo deste trabalho foi analisar, através de um estudo de caso, a relação entre
a massa corpórea e a abundância das espécies de aves de sub-bosque de um
trecho de mata do Parque Estadual do Rio Doce, município de Marliéria, MG. Para
tal, as aves foram amostradas utilizando 12 redes de neblina (malha 38mm;
12x3m), dispostas das primeiras horas da manhã até as 13:00 h, entre os meses
de maio a outubro de 2005. As redes estiveram dispostas em transecções lineares
paralelas, distantes entre si 200m, onde cada transecção foi amostrada por dois
dias consecutivos. Todas as aves foram anilhadas e pesadas com o auxílio de
balanças Pesola de 60, 100 e 600g, com precisão de 0,1g. Foram tomadas
também outras medidas, tais como os comprimentos do bico, tarso e rêmiges
primárias. Ao todo, foram capturados 50 indivíduos pertencentes a 13 espécies de
aves. As aves capturadas possuíram massa corpórea situada entre 10 e 40 g.
Aproximadamente 70% das espécies apresentaram massa corpórea igual ou
menor que 25g, sugerindo um predomínio de espécies de menor porte na
comunidade. O coeficiente de correlação entre a abundância e a massa corpórea
das espécies não foi significativo (n = 50; r=-0,28; p>0,05). Ao analisar a biomassa
das guildas tróficas, o grupo dos insetívoros predominou nas amostragens
(76,19% do total).
Palavras chave: Abundância, massa corpórea, aves de sub-bosque.
Órgão financiador: Anilhas fornecidas CEMAVE/IBAMA.
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23. CATEGORIAS ALIMENTARES DA COMUNIDADE DE AVES NA
FOZ DO RIBEIRÃO ARARIBÁ, TERRA INDÍGENA ARARIBÁ, AVAÍ,
SP.
Flávio Kulaif Ubaid, Daniel Ventura Dias e Maria Estela Silveira Paschoal
Grupo de Estudos Ambientais (GEA), Universidade do Sagrado Coração, BauruSP, E-mail: spizaetus@ig.com.br
As aves apresentam uma grande variedade de especializações morfológicas,
fisiológicas e comportamentais associadas à alimentação, resultante de suas
várias fontes de alimento. A análise dos hábitos alimentares das aves permite
estabelecer a capacidade de sustentação do ambiente. O objetivo foi verificar a
capacidade que a área apresenta de suportar algumas espécies de aves mais
exigentes, especificamente em relação aos hábitos alimentares. Este trabalho
realizou-se nas áreas adjacentes ao ribeirão Araribá e rio Batalha, nas
proximidades em que esses dois cursos d’água se encontram. A área de estudo
pertence à Reserva Indígena Araribá, Avaí/SP e é composta por um mosaico de
áreas antropizadas e Florestas Estacionais Semideciduais com diferentes graus
de perturbação. As atividades de campo foram realizadas entre abril de 2005 e
março de 2006, através de duas visitas mensais, onde eram percorridos todos os
tipos de ambientes da área de estudo, perfazendo um total de 100 horas de
observação. O modelo utilizado para as categorias alimentares seguiu a literatura
específica mais atual, além das observações realizadas em campo, considerandose: insetívoros, onívoros, frugívoros, nectarívoros, carnívoros e detritívoros. Um
total de 152 espécies foram registradas, distribuídas em 44 famílias, sendo 23 de
aves não-Passeriformes (61 espécies) e 21 de Passeriformes (91 espécies). Nas
categorias alimentares, prevaleceram as aves insetívoras (42,8%), seguidas pelas
frugívoras (22,4%), onívoras (16,5%), carnívoras (13,2%), nectarívoras (4,5%) e
detritívoras (0,6%). Entre as aves não-Passeriformes houve maior número de
carnívoras (13,1%), frugívoras (11,8%) e insetívoras (6,6%); dentre as
Passeriformes prevaleceram as insetívoras (36,2%), onívoras (12,5%) e frugívoras
(10,5%). Os resultados evidenciam que a área apresenta capacidade de suportar
alguns frugívoros de grande porte, como Amazona aestiva e Pionus maximiliani,
bons indicadores da qualidade ambiental. De acordo com o livro vermelho das
espécies de aves ameaçadas de extinção no estado de São Paulo, seis espécies
foram registradas na área de estudo: Claravis godefrida, Patagioenas speciosa,
Amazona aestiva, Antilophia galeata, Sporophila angolensis e Saltator atricollis.
Palavras chave: comunidade de aves, categorias alimentares, Araribá
Órgão Financiador: Universidade do Sagrado Coração
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24. COMPOSIÇÃO DA AVIFAUNA EM MATA COM ARAUCÁRIA NO
SUL DO BRASIL
Sandra Maria Hartz, Andreas Kindel, André de Mendonça-Lima, André Barcellos,
Iury de A. Accordi e Cristian Joenck1
Laboratório de Ecologia de Populações e Comunidades, Centro de Ecologia, Porto
Alegre, UFRGS. E-mail: hartzsm@ecologia.ufrgs.br 1Laboratório de Ornitologia,
PUCRS.
Estudos de longa duração podem apresentar padrões de ocorrência de espécies
diferenciados. Este trabalho teve como objetivo analisar a ocorrência ao longo dos
anos de 1998 a 2004 (sete anos) da avifauna existente em Mata com Araucária
(Araucaria angustifolia, Araucariaceae). O levantamento foi realizado na Floresta
Nacional de São Francisco de Paula, RS (29o23’S-50o23’W) (cerca de 600ha), em
um fragmento de mata nativa. Foram utilizados 10 pontos de escuta (10 minutos
para cada ponto) para o registro das aves em dois momentos amostrais do ano:
quente (primavera ou verão) e frio (outono ou inverno). As análises dos resultados
foram realizadas comparando-se os registros entre os períodos do ano, freqüência
de espécies residentes bem como categorizações tróficas presentes. Foram
registradas 110 espécies em 30 famílias, sendo as mais freqüentes os insetívoros
de sub-bosque. A análise de variância, utilizando-se presença/ausência das
espécies entre os dois períodos do ano, indicou uma diferença na composição da
avifauna (P=0,012). Como a maioria das espécies apresenta um status de
residente anual (86%), esta diferença não foi resultado direto da presença de
espécies migrantes de verão. Discussões são apresentadas comparando os
resultados com outros estudos realizados na área, estes de curta duração e maior
esforço pontual de campo.
Palavras chave: levantamento de longa duração, Mata com Araucária,
comunidades.
Órgão Financiador: Instituto de Biociências/UFRGS
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25. COMPOSIÇÃO E ABUNDÂNCIA SAZONAL DA AVIFAUNA DE
UMA PRAIA LACUSTRE NO EXTREMO SUL DO BRASIL.
1

2

3

Maycon Sanyvan Sigales Gonçalves ; Christian Borges Andretti ; Jefferson Torres Martins ; Vitor Casteli
4
5
6
Vianna ; Rudi Rodriguez dos Santos e Rafael Antunes Dias
1
2
Laboratório de Ornitologia, Universidade Católica de Pelotas, e-mail: maycon_ssg@yahoo.com.br. Coleções
3
Zoológicas/Aves, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, e-mail: andretti@inpa.gov.br. Discente do
Curso de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Pelotas, e-mail: jeffmartins@brturbo.com.br.
4
5
Laboratório de Ornitologia, Universidade Católica de Pelotas, e-mail: vitor_vianna@hotmail.com. Laboratório
6
de Ornitologia, Universidade Católica de Pelotas, e-mail: rudidossantos@yahoo.com.br. Laboratório de
Ornitologia, Universidade Católica de Pelotas, e-mail: radias.sul@terra.com.br.

Visando determinar a riqueza em espécies e a abundância de aves em praias
lacustres no sul do Brasil, foram realizadas 14 visitas de freqüência mensal à praia
da Capilha, lagoa Mirim, Vila do Taim, município de Rio Grande, Rio Grande do
Sul, entre março de 2004 e maio de 2005. As contagens, executadas a pé, foram
conduzidas com auxílio de binóculos a partir de uma transeção linear de 12 km de
comprimento disposta paralelamente à margem da lagoa Mirim. A transeção foi
alocada em ambientes exclusivamente praianos, a saber: águas abertas, praias
arenosas, campos arenosos, campos sazonalmente inundados e dunas. Somente
espécies detectadas nesses ecossistemas foram incluídas nas contagens. Foram
registradas 144 espécies de aves na praia e ambientes vizinhos, incluindo
campos, matas de restinga e talhões de eucalipto; dessas, 105 foram detectadas
nas contagens restritas a ecossistemas exclusivamente praianos. Das 144
espécies, 4% não tinham registros prévios para a região, 5% são migrantes de
inverno que se reproduzem principalmente no extremo sul da América do Sul, 10%
são migrantes de verão oriundos da região Holártica e 5% são residentes de verão
no Rio Grande do Sul e que migram para o norte do Neotrópico após o período
reprodutivo. Vinte-e-duas espécies foram registras em todas as contagens e
constituem os principais táxons associados aos ecossistemas praianos do local de
estudo. Dezessete espécies reproduzem-se nesses ecossistemas. Embora várias
aves campestres ou de bordas de mata freqüentem esporadicamente a praia em
busca de alimento, a avifauna típica é composta majoritariamente por espécies
aquáticas, notadamente táxons limícolas e palustres. O número de espécies
presentes na praia ao longo do ano foi relativamente constante, com leve
incremento na primavera e no verão. A abundância total foi maior no final do verão
e no outono. A maioria das aves utiliza a praia como sítio de forrageamento,
descanso e, em menor escala, reprodução. Por se enquadrar como uma área
importante para a manutenção do ciclo de vida de diversas espécies de aves
limícolas e palustres, as praias lacustres da lagoa Mirim devem ser consideradas
em futuros trabalhos de zoneamento e licenciamento ambiental.
Palavras chave: comunidades, migração, áreas úmidas
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26. RIQUEZA DE ESPÉCIES DE AVES EM QUATRO AMBIENTES
FLORESTAIS DO PANTANAL DE POCONÉ – MT
¹ João Batista de Pinho; ²Miguel Ângelo Marini
¹ Instituto de Biociências – NEPA - UFMT pinho@cpd.ufmt.br; ² UNB –
Marini@unb.br
A riqueza de espécies é considerada como um dos parâmetros mais importantes
para o estudo da biodiversidade, sendo uma medida fundamental aplicada na
ecologia de comunidades. Aqui, nós comparamos e estimamos a riqueza de
espécies de aves, calculadas pelo estimador não-paramétrico Jackknife de
primeira ordem em quatro fitofisionomias florestadas na região de Pirizal –
Pantanal de Poconé – MT. Utilizamos dois métodos para amostragem das aves:
censo por pontos e captura com redes de neblinas. Foram registradas pelos dois
métodos 215 espécies de aves, distribuídas em 39 famílias, sendo 113 (52%) da
Ordem Passeriformes e 102 (48%) espécies de outras ordens não-Passeriformes.
As famílias melhor representadas foram Tyrannidae e Emberezidae, com 42 e 29
espécies, respectivamente. Dentre os não-Passeriformes, Trochilidae foi a que
teve mais espécies registradas (15), seguida por Accipitridae e Picidae (ambas
com 9 espécies). Do total de aves, 126 (59%) espécies foram registradas em três
ou quatro tipos de florestas, 52 (24%) utilizaram dois tipos e 36 (17%) foram
registradas apenas em um tipo de floresta. Os resultados mostraram diferenças
significativas nas estimativas de riqueza de espécies entre hábitats e entre
estações, para ambos os métodos, sendo o Cambará a área mais rica em
espécies seguida de Landi, Cordilheira e Carvoal. Os resultados sugerem que a
localização dos hábitats, a distância entre estes e os corpos de água e as
perturbações causadas pela inundação favorecem uma maior complexidade na
estrutura do hábitat e fornece um mosaico de micro-hábitat, atraindo e mantendo
maior número de espécies de aves. A riqueza de espécies da avifauna pantaneira
é associada ao pulso de inundação e qualquer alteração na geometria dos rios
que drenam o Pantanal impactará, de uma maneira negativa, a comunidades de
aves da região.
Palavras chave: Riqueza de espécies, estimador Jackknife, aves pantaneiras,
fitofisionomias, pulso de inundação.
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27. FLUVICOLA NENGETA COMO BIOINDICADOR DE QUALIDADE
NEGATIVA DO ENTORNO DE AMBIENTES AQUÁTICOS
Eurípedes Luciano¹ e Celine Melo²
¹Acadêmico do Curso de Ciências Biológicas - UFU. euripedesjunior@bio.ufu.br
²Instituto de Biologia, Universidade Federal de Uberlândia.
Fluvicola nengeta (Tyrannidae) possui distribuição geográfica ao longo do Brasil
oriental, do nordeste ao sul do Rio de Janeiro. No início da década de 80 começou
a expandir sua distribuição pelo sul de Minas e litoral de São Paulo. Concentra-se
em áreas abertas e semi-arbustivas, próximas a corpos d’água. Os objetivos deste
estudo foram registrar a presença de F. nengeta próximo a corpos d’água no
ambiente urbano e associá-la ao nível de degradação das áreas avaliadas. Foram
escolhidas 17 áreas no perímetro urbano de Uberlândia (MG), sendo 16 lagos e
um rio que abastece a cidade. Foram visitados lagos nos seguintes locais: Parque
Municipal do Sabiá (N=7), Clube Caça e Pesca Itororó de Uberlândia (N=2),
Campus UNITRI (N=3) Parque de Exposições Agropecuárias Camaru (N=1), os
bairros Luizote de Freitas; Santa Luzia; Nova Uberlândia (N=1 lago em cada). No
rio Uberabinha foram percorridos 2700m de margem. Os registros foram feitos
semanalmente entre março e abril de 2006. Quando detectada a presença de F.
nengeta, foi contado o número de indivíduos. A degradação do entorno foi
classificada em: a) Baixa: indícios de ação antrópica, com pouco/sem tráfego de
veículos e pessoas, e ausência de lixo; b) Média: além de indícios de ação
antrópica, incluía maior fluxo de pessoas e veículos; e c) Alta: com indícios de
ação antrópica, considerável tráfego de pessoas e veículos, e lixo. Foram
encontrados 25 indivíduos de F. nengeta, geralmente aos pares (30%) ou grupos
de três indivíduos (60%). Os pontos com alta degradação apresentaram a maior
densidade populacional (Média=2,5+0,756 indivíduos) quando comparada aos de
baixa degradação (Média=0,625+1,187 indivíduos). O Teste Exato de Fisher
revelou que presença/ausência de F. nengeta depende do grau de degradação,
especialmente quando se considera a alta degradação versus a média (P=0,03); a
baixa (P=0,0008) e ambas (P=0,0002). Houve diferença significativa quanto à
presença de F. nengeta e a qualidade ambiental (χ²=14,986; gl=2; p=0,0006),
mesmo após o agrupamento das áreas de baixa e média degradação (χ²=14,2;
gl=1; p=0,0002). Fluvicola nengeta prefere ambientes mais degradados (r=0,61;
gl=19; p=0,003), podendo ser considerada bioindicadora de qualidade negativa do
entorno de ambientes aquáticos.
Palavras-chave: Tyrannidae, densidade populacional, degradação ambiental.
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28. A ALTERAÇÃO DA PAISAGEM NO NOROESTE DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL E AS IMPLICAÇÕES NA COMUNIDADE
DE AVES DA REGIÃO
Adrian Eisen Rupp1 e Carlos Eduardo Quevedo Agne2
Acadêmico de Ciências Biológicas, Universidade Regional de Blumenau, Laboratório de Ecologia
e Ornitologia, E-mail: eisenrupp@yahoo.com.br 2Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos,
www.cbro.org.br, E-mail: caduornito@yahoo.com.br.

1

A região noroeste do Rio Grande do Sul originalmente apresentava grandes
extensões da Floresta Atlântica, constituída principalmente pela Floresta
Estacional Decidual e Floresta Ombrófila Mista, além de áreas de tensão
ecológica e campos, sendo estes últimos menos representativos. Atualmente a
região apresenta apenas resquícios dessas formações vegetais, estando
severamente fragmentada devido à expansão agrícola e exploração madeireira.
Embora poucos estudos tenham sido realizados com as Aves da região quando a
vegetação ainda encontrava-se intocada, sabe-se que a avifauna era composta
por espécies silvícolas, onde ocorriam alguns taxa que hoje estão extintos ou
provavelmente extintos em território gaúcho, como Primolius maracana e
Spyzaetus ornatus, respectivamente. Este trabalho buscou identificar as espécies
que estão se beneficiando da retirada da vegetação original. Para isto foi realizada
uma análise criteriosa dos resultados obtidos em levantamentos recentes da
avifauna da região, sendo então comparados aos obtidos por Belton em suas
pesquisas e publicados em sua obra “Aves do Rio Grande do Sul: distribuição e
biologia”. Foram consideradas apenas aquelas Aves que de fato estão ampliando
a área de distribuição, sendo omitidas neste trabalho as espécies que apresentam
apenas registros pontuais. Como resultado, foram identificadas 25 espécies que
passaram a ser freqüentes nos registros de campo. Deste total, 12 são
Passeriformes, com predominância de Oscines, os Ciconiformes e os
Anseriformes apresentam 3 espécies cada. A maioria das espécies é oriunda dos
campos naturais do sul do estado, como Phimosus infuscatus, Synallaxis frontalis,
Schoeniophilax phryganophila e Agelaioides badius. No entanto, foi constatado
que Conirostrum speciosum está ampliando a área de distribuição em sentido
contrário, do extremo Noroeste para o interior do estado, sendo esta a única
exceção das espécies aqui apresentadas. Embora os motivos que levaram a
ampliação da distribuição de Conirostrum speciosum sejam desconhecidos, esta
foi registrada principalmente em áreas de vegetação secundária inicial e bordas de
floresta. As demais espécies foram beneficiadas pela ampliação de áreas abertas,
constituídas por lavouras e pastagens e também pela formação de lagos artificiais.
Palavras chave: Comunidade de aves, Fragmentação florestal, Rio Grande do
Sul.
Órgãos financiadores: Instituto de Pesquisas Ambientais - FURB.
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29. DISTRIBUIÇÃO E TENDÊNCIAS POPULACIONAIS DE
GAIVOTAS-RAPINEIRAS (CATHARACTA MACCORMICKI E C.
LONNBERGI) PARA A BAÍA DO ALMIRANTADO, ILHA REI
GEORGE, SHETLAND DO SUL, ANTÁRTICA.
Ana Paula Bertoldi Carneiro¹, Adriano Duarte e Martin Sander²
Universidade do vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, Rio Grande do Sul. ¹E-mail:
anap_bertoldi@yahoo.com.br ; ²E-mail: sander@unisinos.br
Informações sobre o status populacional das gaivotas-rapineiras na Antártica são
escassas. Na Baía do Almirantado, o último relato foi realizado há três décadas.
Recente censo foi realizado para poder avaliar e indicar a tendência populacional.
As gaivotas-rapineiras são consideradas topo de cadeia. Objetiva-se análise da
abundância, distribuição e densidade em comparação com dados passados
obtidos na bibliografia. Este trabalho foi realizado nas áreas livres de gelo da Baía
durante as estações reprodutivas de 2003/04 a 2005/06. A obtenção dos dados
referentes aos pares reprodutores ocorreu após o estabelecimento integral da
postura. Os ninhos foram marcados com GPS Etrex Garmin e plotados em uma
carta geográfica através do programa ArcView . Para a comparação das
abundâncias atuais com o período passado foi utilizado teste t para amostras
pareadas utilizando o software SPSS. Antes da aplicação deste teste foi calculada
uma média entre as abundâncias de cada área visitada. Este resultado que foi
utilizado para a comparação com os dados pretéritos. A análise de distribuição
possibilitou adicionar quatro áreas como novos locais de nidificação; e retirar duas.
Na Baía, as áreas denominadas de SSSI-8 (Site of Special Scientific Interest) e
Point Thomas sempre contaram com alta abundância tanto para o período anterior
como para o atual, sendo as maiores para o período de 1978/79. Dois locais que
merecem destaque em relação ao elevado aumento populacional é a Península
Keller e Hennequin Point, apresentando as maiores abundâncias para o período
recente, com 528.57 % e 394.74 % de aumento, respectivamente. No entanto de
acordo com a estatística aplicada foi possível ver que as médias encontradas se
mantêm inalteradas em relação ao período passado (t = - 1.827, p = 0.091).
Embora exista um elevado aumento nas duas áreas, a maioria das outras, não
apresenta grande mudança nas abundâncias, fato que implica com a não
significância da estatística. As maiores densidades das gaivotas também
ocorreram para estes locais. Os valores elevados de abundância para estas áreas
ainda estão sendo analisados para poder concluir se estações de pesquisa e
maior ocupação humana podem estar influenciando neste resultado, como
exemplo, por proporcionarem uma fonte extra de alimentação.
Palavras-chave: censo, aves marinhas, tendência populacional.
Órgão financiador: CNPq/PROANTAR
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30. ESTUDO DA SELEÇÃO DE PRESAS POMACEA (MOLUSCO)
PELO RHOSTRAMUS SOCIABILIS NO PARQUE MUNICIPAL
LAGOA DOS BURITIS, JI-PARANÁ, RONDÔNIA.
Valdeir Vieira da Cunha¹, Cleide Rezende de Souza²,
1 Aluno do Curso de Biologia CEULI/ULBRA
2 Orientadora crezens@yahoo.com.br CULJI/ULBRA

O gavião-caramujeiro, Rhostramus sociabilis é uma espécie usualmente associada a
ambientes aquáticos, pois encontra seu item alimentar mais freqüente molusco. O
presente estudo objetivou-se investigar a seleção de presa Pomacea lineata, baseada no
tamanho e sexo do predador Rhostramus sociabilis em ambiente natural de lagoas no
Parque Municipal Lagoa dos Buritis situada em área urbana. A investigação consistiu em
observação direta com uso de binóculo (8x40) da captura de presas e escolha do poleiro
para ingeri-las, com uso de paquímetro cascas recolhidas em baixo dos poleiros após a
predação foram medidas e classificadas em três de tamanho, 0 a 30 mm, 30.1 a 40 mm e
40.1 a 50 mm, medidas obtidas da abertura na parte inferior da casca. Os estudos iniciais
ocorreram de setembro a outubro de 2005, totalizando 20h de observações. Foram
acompanhados quatro gaviões sendo dois indivíduos adultos macho, um adulto fêmea, e
um juvenil. Os resultados das medidas das cascas predadas mostram que gaviões
adultos machos selecionam de forma mais acentuada presas grandes, de 40.1 a 50 mm,
porém capturadas em menor quantidades, quanto ao hábito da fêmea foi notado a
preferência por presas de tamanho intermediário, 30.1 a 40 mm. O individuo juvenil
alimentou-se de presas menores, até 30 mm, fato esse explicado devido o tamanho
menor de seu bico, que lhe oferece maior agilidade na manipulação de presas pequenas.
Em abril de 2006 em visita a área foi registrada a ocorrência de três ninhos da espécie
Rhostramus sociabilis, um dos ninhos foi monitorado por 08 horas onde a medidas das
presas oferecidas aos ninhegos eram inferiores a 30 mm. A comprovada seleção da presa
e a reprodução da espécie no local indicam a existência de uma cadeia alimentar
sustentável, demonstrando que o Parque Municipal Lagoa dos Buritis apresenta uma
significativa integridade da comunidade faunistica.

Palavras chave: Rhostramus sociabilis, reprodução, Pomacea lineata.
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31. PREDAÇÃO DE OVOS EM NINHOS ARTIFICIAIS EM UMA
ÁREA DE MATA ATLÂNTICA DO MÉDIO RIO DOCE, MINAS
GERAIS, BRASIL.
Augusto Silva-Costa1, Alexsandro Carvalho Pereira1, Luiz Eduardo Macedo Reis1 e Alan LouresRibeiro2
1- Acadêmicos de Ciências Biológicas, UnilesteMG, Ipatinga, MG.
2- Laboratório de Zoologia de Cordados, UnilesteMG, Email: brazilraptors@yahoo.com.br

O uso de ninhos artificiais para o entendimento das taxas de predação sobre ovos
de aves muitas vezes pode ser considerado controverso. De acordo com alguns
estudos, os resultados podem ser frágeis quando estas taxas são obtidas através
de ninhos artificiais, já que essas podem diferir em ninhos naturais. Contudo,
como o desenho amostral ideal nem sempre é possível de ser obtido com ninhos
naturais, os ninhos artificiais podem ter importância para obter informações
preliminares sobre as taxas de predação de ovos. Com o intuito de conhecer a
taxa de predação relativa em uma área de Floresta Estacional Semidecídua
secundária do Médio rio Doce, no município de Ipatinga, MG, foram montados,
durante a estação chuvosa 2005/2006, 60 ninhos artificiais, confeccionados com
um papel em forma de cone, forrado com feixes de gramíneas secas, sendo
empregados dois tratamentos distintos: 30 ninhos foram montados em uma área
conectada a diferentes fragmentos florestais e outros 30 ninhos foram colocados
em uma ilha circundada por uma lagoa. Cada um destes diferentes ambientes
recebeu a mesma quantidade de ovos de codorna (Cothurnix japonica), ou seja,
dois ovos por ninho, onde em cada um dos ninhos foram colocados ovos
camuflados (30 ninhos) ou não-camuflados (30 ninhos). Os ovos não-camuflados
foram obtidos através da raspagem dos mesmos com o auxílio de uma palha de
aço a fim de retirar a sua pigmentação. Cada ninho foi montado sob as mesmas
condições nas duas áreas, distribuídos a uma distância média de pelo menos 15
m entre si, em diferentes alturas (chão, 0,5 m e 1,0 m). Para analisar as taxas de
predação, os ovos foram deixados por 15 dias nos ninhos. Durante as inspeções,
foram considerados “predados” os ninhos que possuíram ovos faltando,
quebrados no ninho ou em suas adjacências. O número de ovos predados na área
conectada a outros fragmentos (29,31%) diferiu significativamente dos ninhos
montados na ilha (12,06%) (Teste de Fisher, p=0,0053; n=60). Quando o efeito da
camuflagem dos ovos foi analisado, a predação dos ovos camuflados não diferiu
significativamente quando comparada aos ovos não-camuflados (Teste de Fisher,
p=0,362; n=60). Quando os fatores altura do ninho e distância a partir da borda
foram analisados, não foram encontradas diferenças significativas em ambos os
casos (ANOVA, p>0,05; n=60). Os dados sugerem uma taxa de predação maior
em locais que possibilitam maior fluxo de potenciais predadores.
Palavras chave: Ninhos artificiais, Mata Atlântica, predação.
Órgão financiador: Bolsa da FGPA para ASC.
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32. DINÂMICA ESTACIONAL DA COMUNIDADE DE AVES DO
CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS EM
PORTO NACIONAL
Elivânia dos Santos Reis1 Renato Torres Pinheiro2
1.Graduanda em Ciências Biológicas – UFT. E-mail elivania_reis@uft.edu.br
2.Curso de Ciências Biológicas – UFT. E-mail renatopin@uft.edu.br
O cerrado se destaca por apresentar uma grande riqueza e diversidade
avifaunística, representada por 837 espécies de aves, das quais 34 são
endêmicas do bioma. O presente trabalho foi realizado no Campus da
Universidade Federal do Tocantins, em Porto Nacional-TO, em uma área de
cerrado e teve como objetivos identificar e quantificar as espécies de aves
presentes dentro e no entorno do campus, bem como verificar a dinâmica
estacional das espécies ao longo do ano. Foram selecionados 9 pontos
eqüidistantes 200 metros. Os censos foram realizados semanalmente entre março
de 2005 e março de 2006, com permanência de 10 minutos em cada ponto. Um
total de 65 espécies foram identificadas, sendo 4 endêmicas do cerrado
(Cyanocorax cristatellus, Neothraupis fasciata, Charitospiza eucosma e Saltator
atricollis). Os meses de maior diversidade corresponderam a setembro com 49
espécies, seguido de julho com 45 espécies, destacando, neste período, as
espécies migratórias Tyrannus melancholicus, Tyrannus savana e Myiarchus
swainsoni. O mês de maior abundância foi maio com 505 indivíduos, sendo
Brotogeris chiriri, Aratiga aurea e Volatina jacarina as espécies mais freqüentes.
Ao compararmos a diversidade entre os pontos amostrais localizados dentro e do
entorno do campus da UFT por meio do índice de diversidade de Shannon,
encontramos uma maior diversidade no entorno (H’=4,78) com respeito à área
interna (H’=4,60), sendo as diferenças significativsa (t<0,05). As diferenças
encontradas entre o campus e o seu entorno, podem estar relacionadas à
estrutura do ambiente, uma vez que no interior, as edificações e o manejo
constante, com poda e limpeza da vegetação rasteira, alteram a paisagem
tornando-a mais homogênea, o que reflete nas diversidade de aves ali presentes.
Palavras-chave: Avifauna, Tocantins, Porto Nacional
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33. RIQUEZA E ABUNDÂNCIA DE AVES EM UM TRECHO DE
PRAIA ENTRE TRAMANDAÍ E CIDREIRA, LITORAL NORTE DO
RIO GRANDE DO SUL.
Eduardo Carrano
Lab. de Ecologia e Ed. Ambiental, PUCPR. e.carrano@pucpr.br
A área de estudo localiza-se ao longo da faixa arenosa de praia entre o PostoSalva-Vidas 163 (UTM 580865/6672891) em Tramandaí e Posto 164 (UTM
578368/665864) em Cidreira, com 8 km de extensão. O objetivo do estudo foi
relatar a composição e abundância de aves aquáticas, limícolas e marinhas ao
longo da praia. Entre dezembro de 2004 e novembro de 2005 foram realizadas 12
amostragens mensais, sendo a área percorrida de automóvel, em dois períodos
distintos, amanhecer e entardecer, quando as espécies pousadas na praia foram
contadas individualmente, perfazendo 15 h de esforço amostral. Foram
identificadas 29 espécies, pertencentes a oito famílias distintas, sendo mais
representativas: Laridae (11 espécies), Scolopacidae (7) e Charadriidae (6). As
maiores riquezas ocorreram nos meses de fevereiro (23 espécies), janeiro e
outubro (20) e as menores em agosto (13), maio (14) e julho (15). Durante os
censos mensais foram contados 10.306 indivíduos, sendo que os meses de
fevereiro, março e abril apresentaram os maiores valores, com 847, 4.721 e 991
indivíduos respectivamente. Do total de aves contadas em março, ~ 4.000
indivíduos pertenciam a Calidris alba, sendo que essa espécie, ao lado de Larus
dominicanus, Himantopus himantopus e Haematopus palliatus foram as espécies
mais abundantes durante o estudo. Ressalta-se também a ocorrência de espécies
ameaçadas de extinção, Larus atlanticus (n=2) em jan/05 e Tryngites subruficollis
(n=1) em set/out/nov/05. As variações mensais na riqueza e abundância das aves
foram condicionadas pela sazonalidade de ocorrência das espécies migratórias;
condições meteorológicas adversas como ventos e chuvas fortes, os quais
dificultam a permanência das espécies na praia, forçando a busca de abrigos em
áreas após as dunas frontais ou lagoas interioranas, além de atividades humanas
ao longo da praia, principalmente nos meses de verão, através da presença
excessiva de veranistas, pescadores e intenso tráfego de veículos pela faixa
arenosa.
Palavras chave: Calidris alba, espécies migratórias, Larus atlanticus
Órgão financiador: INNOVENT/ELEBRAS
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34. AVES EM ÁREAS DE EUCALIPTO
Gustavo Sigrist Betini1, Júlio César da Costa2, e Luciano Martins Verdade3
1
Doutorando em Ecologia de Agroecossistemas USP/ESALQ
Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos gsbetini@esalq.usp.br
2
Mestrando em Recursos Florestais USP/ESALQ jccosta@esalq.usp.br;
1,3
Laboratório de Ecologia Animal, Depto. Ciências Biológicas, USP/ESALQ
lmv@esalq.usp.br
O objetivo desse estudo foi avaliar o padrão de distribuição de aves em áreas de
contato entre o eucalipto e a vegetação natural em fazendas de silvicultura e a
influência da idade do plantio nas comunidades de aves. Para tal foram estudadas
a Fazenda Santa Irene (FSI), com 3.566,56 ha e com plantios de cerca de oito
anos, e a Fazenda Santa Terezinha (FST), com 3.900,60 ha e plantios de cerca de
um ano. Há 32% e 24% de vegetação nativa em ambas as fazendas,
respectivamente. Nas duas áreas há uma variação grande de tipos de ambiente e
estados de conservação, que vão desde antigas áreas de plantio abandonadas,
até matas que não possuem histórico de intervenção recente. Em 123 pontos de
amostragem na FSI e 126 na FST e 95 horas de observações entre os meses de
Dezembro de 2005 e Fevereiro de 2006, foram encontradas 182 espécies.
Sessenta e seis espécies (36% do total) foram vistas utilizando áreas de eucalipto.
Há uma influência do cerrado na comunidade de aves das FSI e uma influência
florestal na FST quando consideradas todas as espécies observadas. Para as
espécies identificadas exclusivamente no eucalipto, essa relação se inverte. Na
FST as espécies foram mais freqüentes do que na FSI e em ambas as fazendas,
apenas três espécies tiveram freqüência de ocorrência maior que 10%. A análise
de correspondência apresentou um forte agrupamento dos pontos em ambas as
fazendas, não sendo possível observar um gradiente claro. Esses resultados
sugerem que as comunidades de aves que utilizam as áreas de borda entre o
eucalipto e a mata nativa são generalistas. Elas utilizam pouco o eucalipto, mas a
idade de plantio pode influenciar o padrão de uso das espécies. Parece haver uma
invasão de espécies de campo nas áreas de plantios mais novos e uma
predominância das espécies florestais nos plantios mais antigos, como sugerem
outros estudos.
Palavras-chave: aves, eucalipto, São Paulo.
Órgão financiador: Eucatex S/A
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35. ESTRUTURA DA AVIFAUNA DE SUB-BOSQUE DURANTE A
ESTAÇÃO SECA EM UM TRECHO DO PARQUE ESTADUAL DO
RIO DOCE, MINAS GERAIS, BRASIL.
Alan Loures-Ribeiro1; Wesley Soares Ribeiro2; Sidney José Costa Neto2; Rosely
Gomes Fuscaldi2, Natácia Dias Federeci2; Vânia Corrêa de Oliveira2; Augusto
Silva-Costa2 e Danielle Barbosa Morais2.
1
PG em Ecologia e Recursos Naturais, Universidade Federal de São Carlos,
Email: brazilraptors@yahoo.com.br
2
Acadêmicos de Ciências Biológicas, UnilesteMG, Ipatinga- MG.
São escassos os trabalhos com aves na região do Médio rio Doce, em especial no
Parque Estadual do Rio Doce (PERD). O PERD é a maior reserva de Mata
Atlântica de Minas Gerais, composta por vegetação em diferentes estágios
sucessionais, incluindo alguns dos últimos trechos de floresta primitiva do Estado.
Esse estudo teve como objetivo conhecer a composição da avifauna de subbosque de um trecho de floresta pouco perturbada do PERD, bem como subsidiar
informações relacionadas a sua dinâmica. No ano de 2005, durante a estação
seca (maio a setembro), foram realizadas capturas de aves com o auxílio de 12
redes de neblina (malha 38 mm; 12x3m), dispostas em cinco transecções lineares
paralelas (T1, T2, T3, T4 e T5), separadas entre si 200 m, abertas do amanhecer
até aproximadamente as 13:00 h. Todas as redes foram montadas em um trecho
de floresta primária e cada transecção foi amostrada por dois dias consecutivos.
Ao todo, o esforço amostral foi de 1428 horas/rede, onde foram capturados e
anilhados 50 indivíduos, pertencentes a 13 espécies de aves, onde a guilda de
insetívoros esteve representada por 69,2% do total das capturas. O percentual de
recaptura das espécies foi de 30%. As espécies capturadas mais freqüentemente
foram Dendrocincla turdina, Lepidocolaptes fuscus e Sittasomus griseicapillus. O
horário com maior número de capturas situou-se entre 8:00 e 10:00 h da manhã.
O número de capturas entre o 1º e o 2º dias de amostragem seguidos em cada
transecção reduziu, apesar de nenhuma diferença significativa ter sido observada
(Teste de Wilcoxon, p>0,05). Uma análise de agrupamentos baseada em uma
matriz de presença/ausência indicou que T3 e T4 foram as transecções mais
similares entre si (Distância Euclidiana = 1,414).
Palavras chave: Avifauna de sub-bosque, dinâmica, Mata Atlântica.
Órgão financiador: Anilhas fornecidas CEMAVE/IBAMA.
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36. PREDAÇÃO DE OVOS EM CAIXAS-NINHO RELACIONADA A
DIFERENTES
AMBIENTES
-CAMPUS
URBANOVA
UNIVERSIDADE DO VALE DO PARAIBA – SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS – (SP)
Gabriel Augusto Leite1, Quênia Yoko de Paula Matsui2 e Alberto Resende
Monteiro3
1
Estudante de graduação da Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP), e-mail:
gabriel_univap@yahoo.com.br, 2Estudante de graduação da Universidade do Vale
do Paraíba, e-mail: quenia_yoko@hotmail.com,
3
Professor do Curso de Ciências Biológicas, Universidade do Vale do Paraíba, email: monteiar@univap.br
O recurso das caixas-ninho oferece uma alternativa para o sucesso reprodutivo
das aves silvestres, contribuindo para a perpetuação das mesmas. A predação de
ovos, significa uma das principais causas do fracasso reprodutivo. Esta pesquisa,
objetivou avaliar as taxas de predação dos ovos/ninhos em três ambientes
distintos e analisar se os índices destas predações, estão relacionados com a
abertura ou não das tampas das caixas. O trabalho foi conduzido no mês de abril
de 2006 no campus Urbanova da Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP) em
São José dos Campos (SP). Foram instaladas 30 caixas-ninho de madeira
(Eucalyptos spp), medindo 22 cm de altura, 16 cm de largura, 16 cm de
profundidade, diâmetro de entrada igual a 5,5cm e fixadas a 1,5m de altura do
solo, voltadas para o Norte. As primeiras 10 caixas foram instaladas em uma mata
secundária; de 11 a 20 em uma área aberta sob forte ação antrópica - área em
recuperação - e as restantes (21 a 30) na borda de um fragmento florestal, sendo
que cada caixa recebeu um ovo de codorna (Coturnix coturnix). Foram realizadas
duas observações durante 14 dias, sendo que até o 7º dia com a tampa fechada e
do 8º ao 14º dia com a tampa aberta. Durante os sete primeiros dias não foram
observados sinais de predação. Porém, após a abertura de todas as tampas,
ocorreram predações: 60% no ambiente da borda do fragmento florestal, 10% na
área impactada e nenhuma predação na área de mata secundária. 23,3% das
predações, referem-se ao total de caixas (30) com as tampas abertas. As caixasninho com as tampas abertas, facilitaram o acesso dos predadores, principalmente
no ambiente de borda do fragmento florestal, por caracterizar-se uma área de
transição de várias espécies de animais.
Palavras chave: predação, caixa-ninho, diferentes ambientes
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37. EFEITO DAS CARACTERÍSTICAS DA VEGETAÇÃO SOBRE A
PREFERÊNCIA DE HABITAT POR AVES FRUGÍVORAS NA MATA
ATLÂNTICA
Érica Hasui1, Verônica Souza da Mota Gomes2 e Wesley Rodrigues Silva3
1
Depto de Ecologia, IB, USP (ericahasui@yahoo.com);2 PG, Departamento de
Ecologia, CCS, IB, UFRJ (vsmgomes@yahoo.com.br); 3 Laboratório de
Interações Vertebrados-Plantas, Depto de Zoologia, IB, Unicamp
(wesley@unicamp.br)
As características do ambiente que proporcionam um aumento na eficiência de
forrageamento das aves são importantes aspectos na seleção de habitat. Os
estudos de seleção de habitat geralmente enfatizam os aspectos estruturais da
vegetação e negligenciam outros igualmente importantes, como composição
florística e disponibilidade de alimento. Assim, este trabalho examinou,
simultaneamente, a contribuição de cada um destes componentes da vegetação
sobre os padrões de uso de habitat por 12 espécies de aves frugívoras na Mata
Atlântica do sudeste do Brasil (Parque Estadual Intervales), entre 1999 e 2002. A
abundância de aves foi quantificada em quatro diferentes habitats através de
capturas com redes de neblina, enquanto a estrutura, composição florística e
produção de frutos foram amostradas utlizando parcelas ao longo destas linhas de
redes. Embora cada espécie apresente preferências particulares por algumas
variáveis da vegetação, foi possível distinguir padrões de respostas às variações
na vegetação através de modelos lineares generalizados, utilizando o critério de
informação de Akaike. Os modelos robustos para algumas espécies, como
Baryphthengus ruficapillus, Turdus rufiventris e Trichothraupis melanops, só
puderam ser construídos considerando simultaneamente todos os componentes
da vegetação. Por outro lado, as variações na abundância de Turdus albicollis,
Trogon rufus e Euphonia pectoralis foram explicadas satisfatoriamente por
somente um componente, como composição florística ou formas de vida das
plantas. Em geral, a estrutura da vegetação contribuiu muito pouco para explicar a
variação na abundância das aves. O grau de frugivoria provavelmente afetou a
sensibilidade das espécies à variação na vegetação porque a proporção das
formas de vida das plantas influenciou mais as espécies com baixo grau de
frugivoria (i.e., dieta ao redor de 56% de frutos) que as com alto grau de frugivoria
(83%). Esses resultados possuem conseqüências para a conservação, pois
demonstram que as estratégias de restauração ecológica devem levar em conta
quais espécies de plantas e em que proporções elas devem ser cultivadas e até o
quanto da complexidade estrutural original será restaurada, já que tais fatores
podem influenciar na colonização do sistema pelas aves frugívoras.
Palavras chaves: seleção de habitat, frugivoria, vegetação.
Órgãos Financiadores: CNPq, CAPES, FAPESP, FMB.
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38. SELEÇÃO DE MICRO-HÁBITAT POR SCYTALOPUS IRAIENSIS
EM UMA FISIONOMIA DE ÁREA ÚMIDA NO SUL DO BRASIL.
Clarissa Britz Hassdenteufel 1, Iury de Almeida Accordi 2 e Sandra Maria Hartz2
1.Bolsista Iniciação Científica, Laboratório de Ecologia de Populações e
Comunidades, UFGRS, clarissabritz@yahoo.com.br; 2.Programa de Pós
Graduação em Ecologia, UFGRS.
O hábitat de qualquer espécie é heterogêneo em alguma escala e isso gera
padrões de distribuições heterogêneos de populações em diferentes escalas
espaciais. A distribuição e abundância de S. iraiensis foi estudada em uma
fisionomia herbácea do Refúgio de Vida Silvestre Banhado dos Pachecos para
avaliar se a população se distribui de forma heterogênea na mancha e que fatores
estariam relacionados ao padrão de distribuição. As unidades amostrais foram
definidas estabelecendo-se uma grade de 300 m de lado dentro da mancha,
gerando 25 pontos dos quais 7 foram retirados pela dificuldade de acesso,
totalizando 18 pontos. A contagem do número de indivíduos foi realizada através
de pontos de escuta de raio fixo de 25m utilizando-se playback. As amostragens
iniciavam aproximadamente 15 minutos antes do nascer do sol e terminavam
cerca de três horas depois reiniciando três horas e meia antes do pôr-do-sol. Cada
ponto foi amostrado uma vez pela manhã e uma pela tarde. Para caracterização
do micro-hábitat foram medidas cinco variáveis: heterogeneidade da vegetação,
cobertura, arbusto/árvore mais próximo, presença de lâmina de água e riqueza de
espécies vegetais. Os dados foram avaliados através de análise de componentes
principais (PCA). Aplicou-se também uma análise de modelagem espacial através
do programa SAM (versão 1.1) com transformação dos dados pela raiz quadrada
e uma regressão de Poisson. O número de indivíduos registrados em cada ponto
variou de 1 a 4. O PCA não indicou correlação significativa entre as variáveis
(p<0,05). A modelagem espacial indicou que a riqueza vegetal pode estar
influenciando a distribuição através de um valor de r2= 0,42. A regressão de
Poisson não indicou nenhuma variável significativa (p<0,05) que explicasse a
distribuição dos indivíduos Os resultados mostram homogeneidade na fisionomia e
na distribuição dos indivíduos. Diferenças na distribuição de S. iraiensis em áreas
úmidas podem ser aparentes em escalas maiores de análise, por exemplo, entre
diferentes fisionomias ocupadas pela espécie, onde já registrou-se diferentes
índices de abundância.
Palavras-Chave: Scytalopus, Seleção de hábitat, Áreas Úmidas.
Órgão financiador: bolsa CNPq.
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39. RESULTADOS PRELIMINARES DE VARIAÇÃO SAZONAL NA
CAPTURA DE AVES DE SUB-BOSQUE EM FRAGMENTOS NO
PLANALTO ATLÂNTICO DE IBIÚNA (SP).
Cristina Banks1 e Jean Paul Metzger2
1
PG em Ecologia, USP, E-mail: cristinabanks@yahoo.com.br
Ecologia, USP, jpm@ib.usp.br

2

Depto. De

Variações na captura de aves por redes de neblina podem ocorrer por mudanças
comportamentais, como taxa de deslocamento, eventos reprodutivos, migração no
estrato arbóreo. No entanto, em áreas alteradas, a estrutura da vegetação,
composição florística, disponibilidade de frutos e insetos, entre outros fatores,
podem intensificar tais mudanças. Este estudo teve como objetivo verificar se há
sazonalidade na captura de aves e se este padrão ocorre igualmente em
fragmentos florestais e em áreas de mata contínua. O estudo está sendo realizado
nos municípios de Tapiraí e Piedade (SP), em sete áreas de fragmentos e em
quatro áreas de mata madura contínua pertencente ao Parque Estadual de
Jurupará. Cada área foi amostrada com dez redes de neblina, por
aproximadamente 170 h/r na estação seca de 2005 e novamente na estação
chuvosa de 2006 no exato mesmo local. No total, foram capturados 435 indivíduos
na estação seca e 251 indivíduos na estação chuvosa. Nos fragmentos houve um
decréscimo de riqueza e abundância na estação chuvosa (Teste Wilcoxon,
riqueza, z = 2,36, n = 7, p= 0,01, abundância z = 2,36, n = 7, p= 0,01), enquanto
nas áreas de mata contínua não houve diferença significativa (Teste Wilcoxon,
riqueza, z = 0,73, n = 4, p= 0,46, abundância z =1,46, n = 4, p = 0,14). Foi
registrada menor captura de frugívoros e insetívoros nos fragmentos durante a
estação chuvosa, enquanto na mata contínua somente os insetívoros foram
menos abundantes. Já a captura de nectarívoros permaneceu constante nos
fragmentos e mata contínua. A forte resposta dos insetívoros sugere que na
estação seca a menor disponibilidade de insetos leva a um aumento da taxa de
deslocamento destas espécies, e isto ocorre de forma semelhante tanto em
fragmentos quanto em mata contínua. Já para a guilda de frugívoros, os
resultados indicam que a fragmentação pode intensificar tais variações
comportamentais ao longo do ano. Possivelmente, o sub-bosque presente em
matas maduras e contínuas apresente maior estabilidade na disponibilidade de
frutos em diferentes estações do ano.
Palavras chave: fragmentação, sazonalidade, aves de sub-bosque
Órgão Financiador: CNPq
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40. DADOS SOBRE ECOLOGIA DE UMA POPULAÇÃO DE
PSAROCOLIUS DECUMANUS (PALLAS, 1769) EM ITAPEVA,
SUDOESTE DE SÃO PAULO.
Rodnei Iartelli e Romildo Mendes
iartelli@yahoo.com.br
O japu (Psarocolius decumanus) é o representante mais conhecido dos icteríneos
grandes, chamando a atenção pela sua longa cauda amarela, mede entre 34 e
45cm e pesa de 155 a 360g sendo o macho maior que a fêmea. Vive em bandos
e tecem os ninhos em forma de bolsa suspensa em galhos. Ocorre em todas as
regiões do Brasil exceto no Rio Grande do Sul. Listada como vulnerável de
extinção no estado de São Paulo. O objetivo deste trabalho é relatar alguns dados
sobre a ecologia de uma população de P. decumanus em Itapeva, Sudoeste
paulista. Entre novembro de 2005 e abril de 2006 foram realizadas expedições
mensais de quatro dias na área, o trabalho constituiu de observação direta,
entrevista com moradores locais e coleta de fezes. Após dois meses de trabalho e
alguns indivíduos avistados, no dia 23/02/06 o bando foi avistado indo para um
pequeno fragmento de cerca de 500m2 com um bambuzal, localizado na fazenda
Baitiba, sendo este bambuzal confirmado como o dormitório das aves. Em censos
realizados pela manha foram contados 79 indivíduos. Na saída do dormitório o
bando nem sempre manteve a mesma formação, por vez um grande bando seguia
para uma direção e outros poucos indivíduos para outra; em outra vez o bando se
dividiu em três e cada um deste seguiu para uma direção diferente. Na chegada
ao dormitório também foi constatado que chegava um grande bando de uma
direção e diversos indivíduos sozinhos, ou aos pares, de outras, constatando que
alguns se dispersam durante o dia. Foi registrado um vôo de mais de 3 km sem
pouso, o que representa uma grade capacidade de vôo; o bando foi avistado a
uma distancia de mais de 8 km do dormitório, demonstrando uma grande área de
vida. Apenas 2 ninhos foram encontrados. Foi observado o consumo néctar de
eucalipto, fruto de Hovenia dulces (uvaia), frutos de Syagrus romanzoffiana
(jerivá), lagarta e capturando insetos em vôo. Nas fezes analisadas foram
encontradas sementes de Miconia sp. (jacatirão), sementes de Myrsinaceae e
restos de coleópteros.
Palavras chave: Ecologia, população, Psarocolius decumanus.
Órgão Financiador: Votorantin Celulose e Papel – Unidade Florestal Capão
Bonito.
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42. EFEITO DE BORDA SOBRE A COMUNIDADE DE AVES
FLORESTAIS: INFLUÊNCIAS DA DISTÂNCIA E DO TIPO DE
AMBIENTE ADJACENTE
Rafael Guerra Pimentel1 e Jean Paul Metzger1
1
Laboratório de Ecologia da Paisagem e Conservação, Departamento de Ecologia
do Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo. E-mail:
rafaelgpimentel@yahoo.com.br.
Uma das principais conseqüências da fragmentação do habitat é o aumento de
áreas de borda. O presente projeto teve como objetivo avaliar a influência destas
áreas na riqueza e abundância de aves de sub-bosque, considerando diferentes
tipos de hábitat adjacentes (pastos e eucaliptais; além de áreas de mata, utilizadas
como controle) e a distância da borda. Foram feitas transecções perpendiculares,
para cada um dos tipos de borda com oito pontos de amostragem eqüidistantes
(50 m), sendo quatro em cada lado da borda. As aves foram amostradas pelo
método do ponto de escuta, com raio fixo de 25 m, por um período de oito
minutos. As diferenças da distribuição das aves em função do tipo de borda e da
distância foram testadas através de ANOVA de Medidas Repetidas. Os resultados
apontam que tanto a abundância quanto a riqueza da comunidade são menores
nas áreas de mata próximas às bordas de pasto e eucalipto, quando comparadas
às áreas-controle no interior da mata. Tal padrão pode ser observado para
onívoros de sub-bosque e para as espécies Sittasomus griseicapillus e Chiroxiphia
caudata. Basileuterus leucoblepharus, por sua vez, apresentou maior abundância
nas proximidades da borda. Notou-se, ainda, que os insetívoros de sub-bosque,
onívoros de dossel e insetívoros de brenha utilizaram áreas de eucalipto com a
mesma freqüência que a mata, assim como as espécies Platyrinchus mystaceus,
Hemitriccus diops e Phaetornis eurynome. Os resultados confirmam que as bordas
modificam a distribuição espacial das espécies, prejudicando algumas e
beneficiando outras. Áreas adjacentes com estrutura semelhante às florestas,
mesmo com qualidade de habitat inferior, parecem atuar como habitats
suplementares para algumas espécies. Apesar deste uso, não foram observadas
diferenças significativas na riqueza e abundância da comunidade de aves entre
bordas de eucalipto e de pasto. Assim, a semelhança estrutural de um ambiente
adjacente à floresta, apesar de não amenizar os efeitos de borda, aumenta a área
de forrageio de algumas espécies de aves e, conseqüentemente, aumenta a
própria área efetiva de fragmentos de mata isolados. A suplementação de
recursos em ambientes adjacentes pode também tornar essas populações
maiores e mais estáveis.
Palavras-chave: Efeito de borda, fragmentação do habitat, suplementação de
habitat.
Órgão financiador: CNPq e FAPESP
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43.
MONITORAMENTO
DE
URUBUS-DE-CABEÇA-PRETA
(CORAGYPS ATRATUS) EM UM CENTRO DE DISPOSIÇÃO DE
RESÍDUOS
NAS
PROXIMIDADES
DO
AEROPORTO
INTERNACIONAL DE GUARULHOS, SÃO PAULO.
Patrícia Lopes, Giulyana Althmann Benedicto e Luís Fábio Silveira
Departamento de Zoologia e Museu de Zoologia da USP;
E-mail: pattylopes4@gmail.com; giulyanasp@yahoo.com.br; lfsilveir@usp.br
Os urubus-de-cabeça-preta são consumidores de carne em decomposição e
outros detritos orgânicos, o que os torna importantes na manutenção do
ecossistema e mesmo no saneamento urbano. Adaptaram-se bem às áreas
antropizadas e vêm ampliando consideravelmente a sua distribuição geográfica.
Os depósitos de resíduos existentes no perímetro urbano constituem uma fonte de
alimento atrativa para esses animais, e se tornam um problema quando inseridos
em áreas próximas aos aeroportos devido ao risco de colisão com aeronaves. O
presente trabalho tem como objetivo monitorar as atividades de uma população de
urubus residente no entorno de um aterro sanitário, verificando a forma de
utilização deste local pelas aves. A partir dos resultados pretende-se propor
medidas adequadas para diminuir a presença destas aves no entorno do aterro e
minimizar o risco de acidentes com aeronaves. O monitoramento foi realizado
dentro dos limites do Centro de Disposição de Resíduos - Pedreira, que está
inserido na ASA (Área de Segurança Aeroportuária) do Aeroporto Internacional de
Guarulhos. As observações foram realizadas entre 6 e 18 horas, durante quatro
dias por mês, no período de maio a novembro de 2005. A contagem de indivíduos
foi feita através de binóculo, a partir de um ponto elevado. As atividades dos
urubus foram divididas em categorias e as aves foram monitoradas a cada hora.
Além disso, foram monitoradas a temperatura, clima, presença de ventos e sua
direção, presença e horário de formação das térmicas. Em cada dia de
amostragem foi totalizado o número de indivíduos por categoria em cada hora. Em
130 horas de monitoramento constatou-se que as atividades mais freqüentemente
desenvolvidas pelos urubus são as de planeio nas térmicas (38%), seguida de
pousos no platô adjacente (28%), nas árvores (11%), em repouso, próximos à
deposição de lixo (9%), em sobrevôo, no entorno do CDR (8%) e, por último,
alimentando-se (6%). Observou-se também que as condições meteorológicas
consideradas não mostraram influência sobre as atividades das aves. A
alimentação, atividade que se esperava ser a mais freqüente, só ocorre no
entardecer e nos dias em que as frentes de trabalho de deposição de lixo são
mais extensas, em ambos os casos com um pequeno número de aves (65
indivíduos). Na maior parte dos dias as aves se dispersam a partir do horário de
formação das térmicas (9:00 às 11:00h) em busca de alimento em outros pontos
da cidade.
Palavras chave: urubu-de-cabeça-preta, monitoramento, aeroportos.
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44. OBSERVAÇÃO DE ANILHAS COLORIDAS E CENSO DE
CHARADRIIDAE, SCOLOPACIDAE E LARIDAE NA COROA DO
AVIÃO, IGARASSU, PERNAMBUCO.
Pedro Jorge Brainer de Carvalho1e João Luiz Xavier do Nascimento2
1
Bolsista
Pibic/CNPq/IBAMA/CEMAVE,
E-mail:
pjbrainer@hotmail.com
2
CEMAVE/IBAMA. Floresta Nacional da Restinga de Cabedelo, BR 230, Km 11,
Cabedelo, PB, CEP:58300-000, E-mail: joao.nascimento@ibama.gov.br
O Brasil abriga o terceiro maior número de aves limícolas neárticas encontradas
no continente americano, são denominadas aves migratórias, sendo a maior parte
proveniente do hemisfério Norte, destacando-se Pluvialis squatarola, Charadrius
semipalmatus, Calidris alba e Areneria interpres. O estudo foi realizado na Coroa
do Avião (70 40’S e 340 50’W), ilhota localizada no litoral Norte de Pernambuco,
entre os meses agosto de 2005 e abril de 2006 com duração de quatro dias ao
mês. O local é considerado sítio de invernada e área de complementação do ciclo
biológico dessas aves. Esta pesquisa objetivou a recuperação de anilhas coloridas
e o censo dos indivíduos através da contagem direta com auxílio de binóculo e
luneta. Os resultados indicaram a presença de 12 espécies da ordem
Charadriiformes, distribuídas em três famílias. Foi encontrado um pico
populacional de C. semipalmatus em abril; A. interpres, Calidris pusilla,
Thalasseus sandvicensis e Charadrius collaris em outubro e C. alba em fevereiro.
Quanto a constância, foram consideradas constantes P. squatarola, C.
semipalmatus, A. interpres, C. pusilla, C. alba, Sterna hirundo e T. sandvicensis e
foram consideradas acidentais Calidris fuscicollis, Limnodromus griseus,
Numenius phaeopus e Calidris canutus. Com relação à freqüência a espécie C.
alba foi classificada como muito freqüente nos meses de janeiro e de fevereiro e
freqüente nos outros meses, a espécie C. semipalmatus foi classificada como
freqüente em março e abril e pouco freqüente nos meses anteriores. As demais
espécies foram todas consideradas pouco freqüentes. Quanto ao monitoramento
de anilhas coloridas foram observados sete indivíduos anilhados, uma A. interpres
em 04/11/2005, cinco C. alba, uma em 07/01/2006 e quatro em 15/02/2006 e um
P. squatarola em 26/03/2006. Os cincos exemplares da espécie C. alba
apresentaram bandeirola verde na tíbia esquerda, cor que indica o local de
anilhamento no caso, os Estados Unidos e as outras duas espécies apresentaram
bandeirola azul, nesse caso, o Brasil. A realização de censos e monitoramentos é
fundamental para acompanhar a variação do número de indivíduos e suas rotas
migratórias. Sendo assim, a continuidade de trabalhos é de extrema importância
para conservação dessas aves e de seus locais de invernada.
Palavras chave: Monitoramento, aves e migração.
Órgão Financiador: PIBIC/CNPq; CEMAVE /IBAMA.
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45. AVES ASSOCIADAS ÀS LAGOAS DAS CUSTÓDIAS E
MANUEL NUNES, LITORAL NORTE DO RIO GRANDE DO SUL.
Eduardo Carrano
Lab. de Ecologia e Ed. Ambiental, PUCPR. e.carrano@pucpr.br
As Lagoas das Custódias e Manuel Nunes localizam-se nos municípios de
Tramandaí e Cidreira, litoral Norte do Rio Grande do Sul com área aproximada de
18 km², apresentando vegetação paludícola em suas margens (Juncus acutus,
Scirpus californicus e Cladium mariscus). O objetivo do estudo foi inventariar a
avifauna associada a esse sistema lagunar, durante o período de dezembro de
2004 a novembro de 2005, perfazendo 12 amostragens mensais, com dois dias de
duração e 490 horas de esforço amostral. Foram utilizadas as técnicas tradicionais
em estudos com aves: contato visual e auditivo considerando-se apenas as
espécies com hábitos aquáticos e/ou paludícolas. Foram registradas 72 espécies
pertencentes a 22 famílias distintas. Deste total 29 espécies tiveram relação
restrita com o meio aquático e 43 espécies ocorreram no ambiente paludícola. No
entanto, algumas espécies habitam ambos os ambientes, como Gallinula
melanops, G. chloropus, Fulica armillata e F. leucoptera. Ressaltam-se alguns
registros relevantes como Porzana albicollis, Spartonoica maruloides,
Pseudocolopteryx sclateri, P. flaviventris e Agelaius thilius. Censos mensais
efetuados com Cygnus melanocoryphus, demonstraram que a espécie é residente
na área de estudo com número variando entre oito (setembro) e 52 indivíduos
(abril), sugerindo apenas variações populacionais decorrentes de deslocamentos
sazonais ao longo do litoral. Contrariamente, Coscoroba coscoroba ocorreu
apenas na amostragem de fevereiro com 15 indivíduos observados. Um fato
interessante é a ocorrência simpátrica dos congêneres Pseudoleistes virescens e
P. guirahuro (dormitório e busca de alimentos). Alguns locais nas margens das
lagoas são utilizados como dormitório, por grandes concentrações de Phimosus
infuscatus e Plegadis chihi, com números superiores a 1.300 indivíduos. Fato
preocupante é o avanço das áreas de pastagens para gado bovino, o qual vêm
suprimindo os ambientes paludícolas marginais às lagoas, causando sérios
impactos à comunidade de aves associada.
Palavras chave: Espécies aquáticas, inventário, Cygnus melacoryphus
Órgão financiador: INNOVENT/ELEBRAS
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46. ANÁLISE MORFOMÉTRICA DE PROCELLARIIFORMES
ENCONTRADOS MORTOS NO LITORAL DO RIO GRANDE DO
SUL, BRASIL.
Maria Virginia Petry, Elisa de Souza Petersen e Miguel Romano Lorenzi
Laboratório de Ornitologia e Animais Marinhos - Universidade do Vale do Rio dos
Sinos – UNISINOS
Av. Unisisnos, 950, CEP: 93022 000, São Leopoldo. Rio Grande do Sul, Brasil
vpetry@unisinos.br,elisapetersen@yahoo.com.br,miguellorenzi@yahoo.com.br
O Brasil possui 1677 espécies de aves, das quais entorno de 624 ocorrem no Rio
Grande do Sul. A costa sul do Brasil tem um importante papel para as aves
marinhas, pois serve de ponto de descanso e de alimentação para 21 espécies de
Procellariiformes. A corrente das Malvinas, nos meses de inverno, alcança o litoral
gaúcho, por isso a produtividade primária aumenta, tornando-se importante tanto
para a industria pesqueira quanto para um grande número de aves oceânicas. O
presente trabalho visa a analise morfométrica entre três espécies de aves
marinhas ocorrentes na costa do Rio Grande do Sul. Foram realizados 13
levantamentos mensais de julho de 1997 a julho de 1998, no trecho de 150 km de
praia entre Pinhal (30º15'S; 50º15'W) e o Parque Nacional da Lagoa do Peixe
(31º20'S; 51º05'W), sendo que os levantamentos de julho e outubro de 1997 foram
de 622 km entre o município de Torres (29º 20’S; 49º 44’W) e a barra do Arroio
Chuí (33º 45’S; 53º 22’W), totalizando 3.000 km de praia percorridos. Todas as
aves encontradas mortas foram identificadas, coletadas e mensuradas a partir dos
comprimentos: total (CT), da cauda (CD), do bico (CB) e da asa (CA), com o uso
de paquímetro e régua zerada. A identificação dos indivíduos foi segundo Harrison
(1983) e Narosky & Yzurieta (1987). Para comparação das medidas morfométricas
com o sexo dos indivíduos foi usado o teste de correlação bivariada, do programa
estatístico SPSS 13.0. Foram utilizados neste estudo 158 indivíduos referentes a
três espécies de Procellariiformes (Calonectris diomedea, Fulmarus glacialoides e
Puffinus gravis), C. diomedea representou 60.76% (50 machos e 46 fêmeas), F.
glacialoides 5.7% (6 machos e 3 fêmeas) e P. gravis 33.54% (24 machos e 29
fêmeas). Os indivíduos de C. diomedea apresentaram significância entre as
medidas de CA e CD (P<0,001) e CA e CB (P<0,001), P. gravis teve significância
apenas entre CA e CB (P=0,001) e F. glacialoides obteve o maior número de
caracteres morfológicos com correlações significativas - CT e CD; CT e CB; CB e
CD. A comparação entre as medidas morfométricas e o sexo foi significativa
apenas para o comprimento do bico para C. diomedea (P<0,001) e P. gravis
(P=0,001).
Palavras chave: Biometria, Procellariiformes, Rio Grande do Sul
Órgão Financiador: Unesco
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47. MONITORAMENTO DA POPULAÇÃO TRANSLOCADA DO
BICUDINHO-DO-BREJO-PAULISTA
STYMPHALORNIS
SP.
(AVES:THAMNOPHILIDAE) E NOTAS SOBRE SUA BIOLOGIA
REPRODUTIVA
Érika Machado Costa Lima1 e Luís Fábio Silveira2
Universidade de São Paulo e Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo,
e-mail: 1-erikamcl79@yahoo.com.br, 2 - lfsilvei@usp.br
Na ocasião da descoberta do bicudinho-do-brejo-paulista Stymphalornis sp. notouse a necessidade da translocação imediata de uma população que estava
ameaçada pelo enchimento da Barragem do Paraitinga. Os 72 indivíduos
capturados foram translocados para 12 áreas. Até março de 2006 foram
localizados 53 indivíduos (73,61% do total). Nas áreas de soltura foram abertas
transecções e marcados pontos fixos (de 50 em 50 m) para a realização de
playback. Para evitar a contagem de um mesmo indivíduo por mais de uma vez,
tomou-se como base a observação de que cada casal desloca-se, no máximo, por
100 m em linha reta. Desta maneira o tamanho da população nas áreas de soltura
é estimado em 168 indivíduos. Esta estimativa foi feita com base na observação
direta dos indivíduos (anilhados ou não), com o uso de binóculos. As áreas com
maior número de indivíduos são as áreas de soltura da Barragem de Ponte Nova e
da Usina da Light, respectivamente com 56 e 44 indivíduos. O bicudinho-do-brejopaulista apresenta hábitos muito discretos. Vive aos casais, quase sempre
vocalizando em dueto. Deslocam-se através de pequenos pulos nos estratos mais
baixos da vegetação, onde forrageiam em busca de insetos adultos e larvas.
Buscam água geralmente do orvalho acumulado nas folhas da vegetação. Machos
e fêmeas atuam na defesa do território Quando estimulados com o playback
mostraram-se agressivos, mantendo o pescoço ereto, abrindo as asas e deixando
à mostra a região escapular branca. Uma cópula foi observada na manhã do dia
12.xi.2005. Logo que a atividade reprodutiva deste casal foi detectada, iniciou-se a
procura pelos locais de nidificação. A busca foi feita na área às margens da
Estrada Castelo Branco e na área após a portaria da Barragem do Paraitinga. Em
nenhuma das buscas foram encontrados ninhos. Nas áreas do Bairro Vila Oliveira
e da empresa Kimberly-Clark foram vistos três indivíduos sem anilha
acompanhados por outros já anilhados. Estes podem corresponder a jovens,
filhotes dos casais translocados, pois os imaturos possuem plumagem semelhante
à das fêmeas; estes indivíduos não anilhados apresentavam um tamanho corporal
aparentemente menor do que os indivíduos adultos.
Palavras chave: Stymphalornis sp., reprodução, translocação
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48.
DISTRIBUTION
AND
ABUNDANCE
OF
ELEVEN
WOODCREEPER SPECIES (AVES: DENDROCOLAPTIDAE) IN
RELATION TO FOREST HETEROGENEITY IN CENTRAL
AMAZONIA
Renato Cintra1 ; Jéssica Cancelli 2
1
Depto de Ecologia, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. C. P. 478,
Manaus, Brasil. 2Estagiária CNPq/PNOPg, PCI/MCT/INPA. Cintra@inpa.gov.br;
jessicasapo@bol.com.br
We investigated how forest structural heterogeneity, affects the occurrence and
abundance of resident woodcreeper bird species (Aves: Dendrocolaptidae) in the
Central Amazon. We surveyed the birds using mist nets in 72 points along nine 8km trails spaced 1 km apart within a trail grid that covers 6400 hectares. Additional
bird acoustic censuses were made along 1 km transects in 22 of the same 72
points. In the 72 points, and in 72 random locations in the forest, we set up plots
and recorded seven components of forest structure. A total of 652 individuals of 8
woodcreeper species (Dendrocolaptes certhia, Dendrocincla fuliginosa and D.
merula, Deconychura longicauda and D. stictoloema, Glyphorynchus spirurus,
Hylexetastes perrotii and Xyphorynchus pardalotus) were captured in nets in the 72
points, and 183 individuals of 11 species in 22 acoustic survey transects, of which
8 were the same as above and Dendrocolaptes picumnus, Lepidocolaptes
albolineatus and Sittasomus griseicapillus. The abundance of some species
increased significantly with an increase in the abundance of forest trees, logs,
snags, distance to the nearest stream, and canopy opening, while the abundance
of other species decreased with the increase in abundance of trees, logs, forest
canopy opening, and altitude, indicating that species in the same family are not
affected in the same way by forest heterogeneity. Changes in woodcreeper species
assembly composition was significantly affected by abundance of logs, snags, and
forest canopy opening. This may be due to differences in species microhabitat
preferences. Overall, the results indicated that environmental heterogeneity
produced by variation in forest structure components affects microhabitat use,
occurrence and abundance of woodcreeper species in the Amazon forest, and the
effects are species dependent.
Key words: Woodcreepers, forest heterogeneity, Amazon forest.
Financial support: CNPq - Peld, PNOpg, PPBio
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49.
ABUNDÂNCIA
SAZONAL
DE
AVES
LIMÍCOLAS
(CHARADRIIFORMES) NA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE
PIAÇABUÇU, ALAGOAS, BRASIL.
Susanna Analine Santos Cabral1, Severino Mendes de Azevedo Júnior2,3, Maria Eduarda de Larrazábal2
Mestre em Biologia Animal - UFPE. E-mail: sascabral@hotmail.com 2Departamento de Zoologia, Centro de
Ciências Biológicas, Universidade Federal de Pernambuco. Avenida Professor Moraes Rego 1235, Cidade
Universitária, 50670-420 Recife, Pernambuco, Brasil, E-mails: smaj@ufpe.br; mells@ufpe.br 3Departamento
de Biologia, Área de Zoologia, Universidade Federal Rural de Pernambuco. Avenida Dom Manoel de
Medeiros, Dois Irmãos, 52171-900 Recife, Pernambuco, Brasil, E-mail: smaj@ufpe.br
1

Todos os anos milhares de aves limícolas e migratórias invernam ao longo da
costa da América do Sul, onde adquirem massa corpórea e realizam mudas para
retornar aos sítios de reprodução. Ao longo da costa brasileira, são encontrados
vários sítios de invernada, sendo esses, de extrema importância para a
conservação e manutenção destas espécies, a exemplo da Área de Proteção
Ambiental de Piaçabuçu (APA Piaçabuçu), localizada no extremo meridional do
Estado de Alagoas (10o 20’ S e 36o 20’O), possui 18 mil hectares, com áreas
alagadas, florestas de restinga, dunas e manguezal. Estudos quali-quantitativos
foram realizados no local, através de contagem direta, entre junho de 2004 e
setembro de 2005, mensalmente, durante três dias consecutivos, objetivando o
acompanhamento das flutuações sazonais das aves limícolas que utilizam o local.
Foram registradas cinco espécies da família Charadriidae: Vanellus chilensis
(Wagler, 1827) (espécie residente); Pluvialis squatarola (Linnaeus, 1758);
Charadrius semipalmatus Bonaparte, 1825; Charadrius collaris Vieillot, 1818
(espécie residente) e Charadrius wilsonia (Ord, 1814) e cinco espécies da família
Scolopacidae: Arenaria interpres (Linnaeus, 1758); Actitis macularius (Linnaeus,
1766); Catoptrophorus semipalmatus (Gmelin, 1789); Calidris pusilla (Linnaeus,
1766) e Calidris alba (Pallas, 1764). P. squatarola, C. semipalmatus, C. collaris, A.
interpres, C. pusilla e C. alba foram consideradas constantes (presentes em mais
de 50% das observações). C. semipalmatus e C. alba apresentaram os maiores
índices de freqüência de ocorrência nos meses de novembro e dezembro e, março
e setembro, respectivamente. Registraram-se uma elevada abundância em
novembro para P. squatarola (n=21; D.P.=0,12), dezembro para C. semipalmatus
(n=66; D.P.=0,39), junho para C. collaris (n=25; D.P.=0,03), fevereiro para A.
interpres (n=70; D.P.=0,01) e março para C. pusilla (n=80,7; D.P.=0,57) e C. alba
(n=200,3; D.P.=0,8) Foi observada uma forte correlação na migração destas
espécies. A fidelidade dessas aves à APA de Piaçabuçu, observada nessa
pesquisa, indica ser a área um sítio de invernada, reforçando sua importância para
a conservação das espécies migratórias que utilizam o local, tornando-se
necessário um monitoramento constante, para acompanhar a variação
populacional da avifauna local.
Palavras chave: Censo, Charadriidae, Scolopacidae.
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50. CAPTURA E RECUPERAÇÃO DE AVES MIGRATÓRIAS NA
COROA DO AVIÃO, IGARASSU, PERNAMBUCO, BRASIL.
THYAGO DE ALBUQUERQUE DAMASCENA DE ALMEIDA1, SEVERINO MENDES DE AZEVEDO
JÚNIOR2, RACHEL MA DE LYRA NEVES3, WALLACE RODRIGUES TELINO JÚNIOR4.
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GRADUAÇÃO/UFRPE E-MAIL: THYAGOALMEIDA@HOTMAIL.COM, 2PROFESSOR ADJUNTO
DO DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA/UFRPE E-MAIL: SMAJ@UFRPE.BR, 3PROFESSOR
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TELINOJR@UFRPE.BR.

O Brasil é visitado por milhares de aves migratórias anualmente, advindas
principalmente da América do Norte. A migração constitui um fenômeno sazonal,
realizado pelas aves para completarem seus ciclos biológicos, utilizando a
América do Sul como área de aquisição de peso e plumagem para a reprodução
que acontece no Hemisfério Norte. O presente trabalho teve como objetivo a
captura de aves migratórias para analise de dados biométricos, observação de
mudas e plumagens que ocorrem na Coroa do Avião, Igarassú, Pernambuco. As
capturas foram realizadas durante o período de agosto de 2005 a abril de 2006.
Para as capturas foram utilizadas redes ornitológicas de captura de malha de 36
mm, armadas na porção leste da ilha durante a noite no período da preamar até a
baixa mar, com checagens obedecendo a períodos de uma hora. As aves
recuperadas tiveram os dados das anilhas anotados para posterior verificação no
CEMAVE. Foram capturados 68 exemplares das famílias Scolopacidae (65) e
Charadriidae (3). Dos Scolopacidae foram verificadas cinco espécies, Arenaria
interpres (20), Calidris pusilla (18), Calidris alba (20), Numenius phaeopus (3),
Limnodromus griseus (4), enquanto que Charadriidae foi capturada apenas uma
espécie, Charadrius semipalmatus. No que diz respeito à idade, 84,6% dos
Scolopacidae capturados eram indivíduos adultos e 15,4% jovens. Dos adultos,
67,3% possuíam a plumagem de eclipse, 30,9% tinham plumagem intermediaria e
1,8% apresentavam plumagem de reprodução. Em Charadriidae, dois dos
indivíduos foram adultos, sendo um com plumagem de eclipse e um com
plumagem intermediaria, o outro indivíduo era jovem. Quanto as mudas A.
interpres apresentou maior percentual de mudas no 7º par das rêmiges primárias
e no 1º par das retrizes, C. pusilla apresentou as mudas bem distribuídas nas
rêmiges primárias e nas retrizes, com maiores percentuais nos 6º, 7º e 9º pares
das rêmiges primárias, e nos 2º e 4º pares das retrizes, C. alba apresentou mudas
nos 3ª, 4ª, 5ª, 8ª, 10ª pares das rêmiges primárias e no 1º e 2º par das retrizes, N.
phaeopus apresentou apenas uma muda no 5º par das retrizes e L. griseus
apresentou mudas no 9º par das rêmiges primárias e no 1º par das retrizes, as
mudas apresentaram-se concentradas para todos os indivíduos no mês de
novembro, podendo indicar o desgaste por conta da migração do Hemisfério
Norte.
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Palavras chave: Charadriformes, mudas, migração.
Órgão Financiador: bolsa FACEPE/UFRPE
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51. VARIAÇÕES TEMPORAIS, ESTRUTURA ETÁRIA E RAZÃO
SEXUAL DE SULA LEUCOGASTER NO ARQUIPÉLAGO DE SÃO
PEDRO E SÃO PAULO.
Roberto Cavalcanti Barbosa Filho¹ Carolus Maria Vooren ²
Depto.
Oceanografia, FURG -RS E-mail: ¹rcbfilho@zipmail.com.br
²doccmv@furg.br
O Arquipélago de São Pedro e São Paulo (00° 55′ 08″ N, 29° 20′ 35″W) é o único
arquipélago oceânico brasileiro localizado no Atlântico Norte, sob influência
climática da Zona de Convergência Intertropical. Parâmetros populacionais de
Sula leucogaster foram investigados no local através de 127 censos, durante seis
expedições, entre setembro (2001) e julho (2002). Realizou-se contagem direta
das aves pousadas com auxílio de binóculos (12x25mm), nos seguintes horários
(Hora de Brasília): 04h30min, 07h30min, 10h30min, 13h30min e 16h30min. O total
de aves variou ao longo do dia (ANOVA F= 29,25 p<0,01) e apresentou maiores
médias (Teste de Tukey, p<0,01) no início da manhã (381,4) e no final da tarde
(370,6), com redução de 30% às 13h30min (264,6). Ninhegos e juvenis não
apresentaram variações diárias nítidas. Machos e fêmeas apresentaram
correlação positiva (r=0,605 p<0,01); as médias das fêmeas (132) foram
superiores às dos machos (101) em todos os horários (Teste “t” de Student,
p<0,01); e a razão sexual média foi de 1,3 fêmeas/macho. Os totais de aves às
04h30min não variaram ao longo do ano (ANOVA F=0,36 p>0,05), assim como as
médias de adultos (F=0,88 p>0,05) e imaturos (F=2,97 p>0,05). Adultos
constituíram 81% da população e imaturos 4%. Em setembro e julho juvenis foram
mais abundantes (F=14,29 p<0,01), quando corresponderam a 10% da população,
em relação ao restante do ano (6% da população). Ninhegos destacaram-se entre
setembro e março (F=20,69 p<0,01), quando constituiram 9% da população, em
comparação com o restante do ano (6%). As quatro categorias de ninhegos
estudadas apresentaram variações expressivas ao longo do ano (Teste KruskalWallis p<0,05). Ninhegos recém eclodidos apresentaram maiores médias em
novembro (6% dos ninhegos). Ninhegos cobertos com penugem branca
apresentaram picos em novembro (24%) e julho (29%). Ninhegos com penugem
branca, rêmiges e retrizes negras apresentaram maior média em janeiro (58%).
Ninhegos com plumagem de juvenil foram mais abundantes em setembro (86%) e
março (90%).
Palavras chave: Sula leucogaster, população, sazonalidade.
Órgão Financiador: Programa Arquipélago (CIRM) e CAPES.
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52. MANIFESTAÇÕES SONORAS DE SCYTALOPUS IRAIENSIS EM
UMA FISIONOMIA DE ÁREA ÚMIDA NO SUL DO BRASIL.
Clarissa Britz Hassdenteufel 1, Cláudia Sabrine Brandt2, Iury de Almeida Accordi, 2
Sandra Maria Hartz2 e André Barcellos2
1.Bolsista Iniciação Científica, Laboratório de Ecologia de Populações e
Comunidades, UFRGS, clarissabritz@yahoo.com.br; 2. Programa de Pós
Graduação em Ecologia, UFRGS.
Muitos fatores podem afetar a detectabilidade de aves e devem ser considerados
em um delineamento amostral. Neste contexto, a variação na atividade de aves
entre os períodos de manhã e tarde pode influenciar os resultados da
amostragem. Em estudo realizado com ecologia populacional de Scytalopus
iraiensis no refúgio de Vida Silvestre Banhado dos Pachecos (30º05’S, 50º50’W),
buscou-se avaliar se havia diferença significativa na manifestação sonora dessa
espécie entre os períodos da manhã e tarde. O estudo foi conduzido entre os
meses de setembro de 2005 e março de 2006. As amostragens iniciavam
aproximadamente 15 minutos antes do nascer do sol e terminavam cerca de três
horas depois, reiniciando três horas e meia antes do pôr-do-sol. Cada ponto foi
amostrado uma vez pela manhã e uma pela tarde em cada mês. Para avaliar se
existiam diferenças significativas entre a freqüência de indivíduos vocalizando
entre os períodos de manhã e tarde realizou-se um Teste T com aleatorização. A
freqüência dos indivíduos foi obtida calculando-se o número de vezes que um ou
mais indivíduos foram registrados sobre o total de visitas em um mesmo ponto. A
análise dos dados demonstrou que não houve diferença significativa entre os
turnos (T = 1,66; gl = 34 e P =0,105) indicando que a distribuição dos registros
entre manhã e tarde pode ser atribuída ao acaso. O estudo corrobora com
resultados já encontrados na mesma área para a assembléia de aves em geral,
onde também não foram encontradas diferenças significativas na variabilidade das
amostras entre manhã e tarde.
Palavras-Chave: técnicas de amostragem, detectabilidade. Testes de hipóteses.
Órgão financiador: bolsa de iniciação científica CNPq para CBH.
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53. DISTRIBUIÇÃO DE ESPÉCIES DE COLUMBÍDEOS (AVES:
COLUMBIFORMES), NA ZONA URBANA DE UBERLÂNDIA, MG.
Claudiney Rocha Cândido1,2, Alexandre Gabriel Franchin1,2, Oswaldo Marçal
Júnior2
1
Programa de Pós- graduação em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais
– Universidade Federal de Uberlândia (UFU), E-mails: dineybio2@yahoo.com.br,
agfranchin@hotmail.com 2 Instituto de Biologia (UFU), Laboratório de Ornitologia e
Bioacústica, www.lorb.ib.ufu.br, E-mail: marcaljr@ufu.br
Dentre as aves que vivem no ambiente urbano, podemos destacar os columbídeos
(pombas e rolinhas). Em função da sua capacidade de adaptação, várias espécies
desse grupo se tornaram tolerantes à presença e transformações humanas. Os
objetivos desse estudo foram: determinar a distribuição de espécies de
columbídeos na zona urbana de Uberlândia, MG e correlacionar a ocorrência
dessas espécies com fatores ambientais (cobertura vegetal, tipos de edificações e
distância em relação ao centro da cidade). O trabalho foi desenvolvido de março
de 2005 a fevereiro de 2006, pela manhã entre 6:30 e 9:30h. Foram selecionadas
seis espécies de columbídeos encontradas na cidade: Columba livia, Patagioenas
picazuro, P. cayennensis, Zenaida auriculata, Columbina talpacoti e Columbina
squammata. Os dados foram coletados em 24 praças selecionadas da área
urbana, nas duas estações do ano (seca e chuvosa). Para quantificar os registros
foram feitas sessões de observação de 12 minutos por praça, totalizando 434
sessões e 86,8 horas de observação. A frequência de registros em cada sessão
foi calculada dividindo-se a frequência de registros de cada espécie pelo tempo de
duração da sessão. Foi realizada uma análise de agrupamento e correlação da
composição das espécies em relação aos fatores ambientais pelo teste de Mantel.
Todas as espécies de columbídeos foram registradas, sendo que Z. auriculata
apresentou a maior freqüência média de registros ( X =2,0±1,6). Essa mesma
espécie ocorreu mais frequentemente no centro ( X =2,7±1,6) do que na periferia
( X =1,3±0,6). Em apenas uma praça (Praça Anahyta Tannus) foram registradas
todas as espécies. A freqüência média de registros de columbídeos é maior na
região central que na periférica tanto na estação chuvosa ( X centro=0,7±1,2;
X periferia=0,5±0,6) quanto na seca ( X centro=0,9±1,9; X periferia=0,3±0,8). A estação
seca apresentou maior freqüência média de registros. Análise de composição por
agrupamento mostrou a formação de um grupo contendo a maioria das praças
centrais separadas das periféricas; entretanto, algumas praças centrais foram
agrupadas com periféricas. Apenas a distância até o centro foi significativamente
correlacionada com a distribuição de espécies de columbídeos na área urbana de
Uberlândia (r=0,2111; p<0,05).
Palavras-Chave: Columbiformes, praças, ambiente urbano
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54. EFEITO DO FOGO NA COMUNIDADE DE AVES NO CERRADO
DO PARQUE NACIONAL DE BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL,
BRASIL.
Mieko Ferreira Kanegae1 e Iubatã Paula de Faria2
1
Pós-graduação em Ecologia, Universidade de São Paulo, SP. E-mail:
miekok@terra.com.br. 2E-mail: iuba1@yahoo.com.br.
O fogo é um fator comum no Cerrado e exerce efeitos diretos e indiretos sobre a
fauna. O presente estudo tem como objetivo comparar o efeito pós-fogo na
comunidade de aves em duas áreas do Parque Nacional de Brasília com histórico
de alta incidência de queimadas. Os dois locais amostrados apresentam
fisionomias equivalentes, variando de campo limpo a cerrado sensu stricto. Ambos
são locais considerados críticos, pois tiveram as mais altas incidências de
queimadas das últimas duas décadas. Entre setembro de 2004 e janeiro de 2005
foram avaliadas a riqueza, a diversidade e a abundância das espécies de aves,
através de censos por transectos de largura variável que totalizaram 2,5 km de
extensão em cada área. Foram registradas 49 espécies de aves em 49,25 horas
de campo, sendo 37 espécies na área queimada há 3 anos (AQ) e 42 na área
queimada há 1 ano (ARQ), das quais 11 espécies são comuns aos dois sítios. O
índice de diversidade de Shannon não mostrou diferença significativa entre ARQ e
AQ. A abundância das espécies não diferiu entre os sítios, exceto para Colaptes
campestris, Cypsnagra hirundinacea e Neothraupis fasciata que foram mais
abundantes em AQ. Durante os meses de outubro a dezembro, AQ apresentou
abundância maior que ARQ variando de 28 a 31 indivíduos/km. Por outro lado, no
final da seca e em janeiro a abundância de ARQ foi maior que AQ (26 e 21
indivíduos/km). Não houve diferenças significativas na abundância das guildas
tróficas entre as áreas. Contudo, as espécies granívoras apresentaram uma maior
ocorrência em ARQ, enquanto as frugívoras foram mais comuns em AQ. As áreas
afetadas pelas queimadas apresentaram uma comunidade de aves adaptada ao
fogo, visto que diversas espécies continuam presentes nas áreas, e até mesmo
reproduzindo, como Alectrurus tricolor em AQ e Culicivora caudacuta em ARQ.
Apesar de algumas espécies de aves endêmicas e ameaçadas terem ocorrido
apenas em AQ, de uma forma geral, as diferenças observadas não foram muito
acentuadas, provavelmente devido a um intenso histórico do fogo presente em
ambas as áreas. Faz-se necessária a realização de estudos mais longos que
reúnam as informação históricas do fogo, a dinâmica da comunidade de aves e a
estrutura de vegetação, para que se entenda melhor os efeitos do fogo no
Cerrado.
Palavras Chave: Aves, fogo, Cerrado.
Órgãos Financiadores: Parque Nacional de Brasília, CEMAVE.
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55. MICRO-HÁBITAT E TERRITORIALIDADE DE ELEOTHREPTUS
ANOMALUS (CAPRIMULGIDAE) EM PERÍODO REPRODUTIVO EM
DUAS ÁREAS CAMPESTRES DO RIO GRANDE DO SUL
1
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1

Iury Almeida Accordi , Cláudia Sabrine Brandt , André Barcellos , Clarissa Britz Hassdenteufel e Sandra Maria Hartz
1
2
Programa de Pós Graduação em Ecologia, UFGRS, E-mail: curiangodobanhado@hotmail.com Laboratório de Ecologia
de Populações e Comunidades, UFGRS.

No Rio Grande do Sul são conhecidas duas populações de Eleothreptus
anomalus, que ocupam áreas campestres úmidas e secas. O objetivo deste
trabalho foi analisar a territorialidade e identificar quais variáveis melhor
identificam o micro-hábitat de Eleothreptus anomalus durante o período
reprodutivo dessas duas populações, uma no Refúgio de Vida Silvestre Banhado
dos Pachecos (RVSBP) (30º05’S, 50º50’W) e outra no Balneário de Capão Novo
(29º41’S, 49º59’W), entre setembro de 2005 e fevereiro de 2006. Os poleiros
utilizados pelos indivíduos observados eram marcados e 11 variáveis de microhábitat eram medidas: cobertura de cada classe principal de substrato (areia,
rocha, musgo, vegetação herbácea e arbustiva/arborescente); riqueza de espécies
vegetais; altura do poleiro; com um bastão graduado a cada 10 cm foram medidas
quatro variáveis de estrutura da vegetação (número médio de contatos com o
bastão graduado – TOQ10, intervalo médio de contatos ao longo da altura do
bastão graduado – ALTMAX, número médio de toques ao longo do bastão
graduado – MTOQ e índice de heterogeneidade – HET). Análise de componentes
principais foi realizada para identificar quais variáveis melhor identificam os microhábitats ocupados pela espécie. Indivíduos foram capturados e marcados com
anilhas metálicas para melhor avaliar a extensão de seus territórios. Coordenadas
geográficas de todos os poleiros foram marcadas com GPS e plotadas em mapas
georreferenciados. Sete territórios foram identificados no RVSBP com extensões
variando de 21 a 33 m (média 25,87 m, DP 4,39) e cinco em Capão Novo variando
de 24 a 44 m (média 35,5 m, DP 8,357). Na PCA, os eixos 1 e 2 explicaram 97,8%
da variância dos dados obtidos em Capão Novo, 99,5% no RVSBP e 99,3% nas
duas áreas juntas. As variáveis mais representativas foram altura do poleiro e
aquelas que descrevem a heterogeneidade vegetal do micro-hábitat (MTOQ,
ALTMAX, TOQ10 e HETE). A proximidade entre os territórios sugere uma
estrutura de lek em que os machos se reúnem em algum tipo de hábitat
especializado, conforme já sugerido para Eleothreptus candicans. O melhor
conhecimento do micro hábitat e estrutura territorial de E. anomulus são
fundamentais para elaborar estratégias de conservação e localizar novas
populações da espécie.
Palavras-chave: aves campestres, sistemas de acasalamento, estrutura de
hábitat.
Órgão financiadores: projeto apoiado pela Fundação O Boticário de Proteção à
Natureza; bolsa de doutorado CAPES para IAA.
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56. DADOS BIOMÉTRICOS DE MEGASCOPS CHOLIBA (VIEILLOT,
1817) EM FRAGMENTO URBANO NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU,
SANTA CATARINA.
Daniela Fink¹, Cintia G. Gruenner², Fabiana Dallacorte³, Carlos Eduardo
Zimmermann¹
1.Universidade Regional de Blumenau, FURB, Instituto de Pesquisas Ambientais,
Laboratório de Ecologia e Ornitologia. Cx.P. 1507. 89010-971 daejo@bol.com.br;
cezimmer@furb.br
2. Universidade Regional de Blumenau, FURB. Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Ambiental. cggbio@yahoo.com.br
3. Associação Catarinense de Preservação da Natureza, ACAPRENA.
dallacorte.bio@terra.com.br
A corujinha-do-mato (Megascops choliba) é uma das espécies mais encontrada no
território brasileiro, tanto em áreas florestais como em áreas urbanas. Entretanto,
como a maioria das aves de rapinas noturnas, estudos são ainda escassos. Este
trabalho foi realizado em um fragmento de Floresta Ombrófila Densa cujo estádio
sucessional se caracteriza pela floresta secundária. O fragmento se localiza na
região central do município de Blumenau, Santa Catarina, com área aproximada
de 20 hectares (26º 55’ 26’’ S, 49º 03’ 22’’ W). Os indivíduos de M. choliba foram
capturados através de redes de neblina (7,5 x 2,5 m), dispostas na borda e dentro
da floresta em uma trilha já existente, dentro de um projeto de captura-marcaçãorecaptura de morcegos. Para o registro dos parâmetros biométricos, foi utilizado
paquímetro metálico manual, régua metálica e balança Pesola. Dados de muda
também foram coletados. Foram capturados 3 indivíduos, 2 adultos em 29/12/05 e
30/12/05 e um aparentemente jovem em 29/01/06. A média de massa corpórea foi
de 156,3 ± 4,17 g. Para os demais parâmetros foram mensurados somente os dois
indivíduos adultos: comprimento total (24,4 ± 3,11 cm), asa (18,8 ± 0,71 cm),
cauda (10,6 cm), tarso (41,5 mm), largura do bico (23,4 mm), narina ponta (12,85
± 1,06 mm) e cúlmem (51,7 ± 1,70 mm). Um dos indivíduos encontrava-se com
coloração bem ferrugínea e ausência de mudas. O segundo indivíduo adulto foi
registrado a muda de rêmiges. No indivíduo considerado juvenil registrou-se o
fenômeno da muda em quase todas as penas de contorno, nas rêmiges
secundárias e todas as retrizes. Pequenos fragmentos isolados também podem
contribuir para a conservação da biodiversidade, o que reforça a necessidade de
medidas de proteção mais eficazes, como a criação de unidades de conservação
no meio urbano.
Palavras chave: biometria, Megascops choliba, fragmento urbano
Órgãos financiadores: CAPES; Instituto de Pesquisas Ambientais/FURB
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57. A AVIFAUNA DE TRÊS PARQUES URBANOS DO MUNICÍPIO
DE CHAPECÓ/SC
Eliara Solange Muller e Valcione Terezinha Serpa
Universidade Comunitária Regional de Chapecó – UNOCHAPECÓ. E-mail:
eliara@unochapeco.edu.br.
O crescimento urbano e a fragmentação das florestas diminuem a qualidade e
quantidade de recursos disponíveis, fazendo com que muitas espécies de aves
façam uso de áreas verdes nos centros urbanos, como os parques urbanos. Essas
áreas são de grande importância para a avifauna, porém não são suficientes para
propiciar refúgios e para a manutenção das comunidades. O objetivo deste
trabalho é conhecer a riqueza da avifauna dos parques urbanos de Chapecó/SC.
O trabalho foi realizado em três Parques à saber: Parque das Palmeiras com área
aproximada de 33.000m2, Ecoparque com área aproximada de 41.000m2 e Parque
Índio Condá com área aproximada de 83.000m2. Para o levantamento da avifauna
foram demarcados três pontos eqüidistantes em torno de 200m, em cada parque,
os quais foram visitados duas vezes por mês, de julho de 2005 a dezembro de
2005. Em cada ponto permanecia-se por 8 minutos, e as aves eram registradas
visualmente e auditivamente. Fez-se ainda uma caminhada com duração de 15
minutos em cada parque, em cada saída. Para avaliar a riqueza de aves nos três
parques e nas diferentes coletas utilizou-se uma ANOVA de medidas repetidas.
Foram registradas 71 espécies de aves, sendo que 51 ocorreram no Parque das
Palmeiras, 49 no Ecoparque e 45 no Parque Índio Condá. Das espécies
identificadas, 12 foram registradas somente no Ecoparque, 10 somente no Parque
das Palmeiras e 5 somente no Parque Índio Condá. A interação das diferentes
coletas com os diferentes parques influenciou na riqueza da avifauna registrada
(F=2,033; gl=20,60; P<0,05). Porém, quando avaliado somente o parque, sem
considerar as diferentes coletas, não foi registrada diferença quanto à riqueza de
aves (F=1,430; gl=2,6; P>0,05), ou seja, os parques não diferem quanto à riqueza
da avifauna. Durante a coleta de dados observou-se a nidificação de algumas
espécies, um filhote de Cyanocorax chrysops, e um de Ictinia plumbea. Algumas
espécies registradas são resultados de um único avistamento e de um único
indivíduo. É possível perceber pelos dados que os parques do município de
Chapecó têm papel importante para a avifauna, como áreas de descanso,
nidificação e alimentação, porém são insuficientes para a manutenção de algumas
populações de aves.
Palavras chave: Aves urbanas, Oeste de Santa Catarina, Parques Urbanos.
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58. O EFEITO DA FORMAÇÃO VEGETAL SOBRE A COMUNIDADE
DE AVES NA FLORESTA NACIONAL DE CHAPECÓ/SC (GLEBA I).
Eliara Solange Muller1 e Daniela Fátima Bergamo Gandolfi 2
Universidade Comunitária Regional de Chapecó – UNOCHAPECÓ
1
E-mail: eliara@unochapeco.edu.br 2E-mail: danielabergamo@ibest.com.br.
Nos últimos tempos diversos autores têm discutido o efeito do Pinus sp. sobre a
fauna, porém ainda existem poucos trabalhos que avaliem o real efeito sobre as
comunidades. No caso das aves, algumas espécies, as generalistas, podem se
beneficiar com as alterações da formação vegetal, porém outras espécies, as
especialistas, dificilmente serão encontradas em plantações homogêneas, como
as de Pinus sp. O objetivo deste trabalho é avaliar o efeito da formação vegetal
sobre a comunidade de aves da Floresta Nacional de Chapecó/SC (Gleba I). A
Floresta Nacional de Chapecó (gleba I) possui uma área de 1.290,68 ha., com
Floresta Ombróflia Mista e área ocupada com reflorestamento de Pinus sp.,
Eucalyptus sp. e Araucaria angustifolia. Para a coleta de dados foram escolhidas
duas áreas uma de Floresta Ombrófila Mista e uma de Plantação de Pinus sp.. Em
cada uma das áreas demarcou-se um transecto, no qual foram determinados
quatro pontos distantes 200m. De novembro de 2005 a maio de 2006, foram
realizadas coletas quinzenalmente. Em cada ponto permaneceu-se por 8 min., e
as aves foram registradas de forma auditiva e visualmente. Para avaliar o efeito da
vegetação sobre a riqueza e a abundância de aves utilizou-se uma ANOVA de
medidas repetidas. Foram identificadas 47 espécies de aves na Floresta Ombrófila
Mista, dessas 24 foram registradas apenas neste ambiente. Na plantação de
Pinus sp. registrou-se 38 espécies de aves e dessas 15 foram registradas
somente neste ambiente. Das aves registradas 23 foram comuns aos dois
ambientes. As espécies que só ocorreram na Plantação de Pinus sp. são espécies
generalistas e adaptadas a ambientes mais alterados, como por exemplo Vanellus
chilensis, Crotophaga ani, entre outras. Enquanto na Floresta Ombrófila Mista
registrou-se espécies mais especialistas como por exemplo Penelope obscura,
Chirochiphia caudata entre outros. Avaliando os dois ambientes quanto à
interação entre tempo (dias de coleta) e o tipo de ambiente registrou-se maior
riqueza e maior abundância na Floresta Ombrófila Mista (F=1,969; gl=12,72;
P<0,05, F=3,234; gl=12,72; P<0,05, respectivamente). Diante dos resultados
percebe-se a necessidade de manejo das plantações de Pinus sp. ou mesmo a
substituição por vegetação nativa, especialmente nas unidades de conservação.
Palavras chave: Plantação de Pinus sp., Floresta Ombrófila Mista, avifauna.
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59. ECTOPARASITISMO EM AVES SILVESTRES NA ÁREA DE
INFLUÊNCIA DAS AHE’S CAPIM BRANCO I E II, RIO ARAGUARI,
MINAS GERAIS.
Khelma Torga1, Graziela Virgínia Tolesano Pascoli1, Gustavo Bernardino Malacco 2 e Matias Pablo
Juan Szabó 3.1Laboratório de Pesquisa em Saúde Animal – Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Email:
torgabio@yahoo.com.br; gvtpascoli@yahoo.com.br; 2-Delta Consultoria Ambiental, E-mail:
malacco@hotmail.com; 3- Faculdade de Medicina Veterinária (UFU), Email: szabo@famev.ufu.br.

Os ectoparasitos de aves neotropicais ainda são pouco conhecidos, mas sabe-se
que podem afetar o sucesso reprodutivo das espécies, além de servir como
vetores de doenças. Verificamos a ocorrência de carrapatos em diferentes grupos
taxonômicos de aves e determinamos a prevalência e carga parasitária destes
ectoparasitos nas aves pesquisadas. O estudo foi desenvolvido na área de
influência dos Aproveitamentos Hidrelétricos Capim Branco I e II, situados no Rio
Araguari, Triângulo Mineiro. Estes locais caracterizam-se por áreas de matas
ciliares e estacionais localizadas dentro do bioma Cerrado. As campanhas de
campo ocorreram de julho de 2005 a abril de 2006, cerca de oito dias por mês, em
diferentes áreas. Foram utilizadas 15 redes de neblina nas áreas da AHE Capim
Branco I e 20 redes na segunda usina, totalizando 12.000 horas/rede. As aves
foram individualmente examinadas para registrar e quantificar a presença de
ectoparasitos, assim como sua abundância e localização no corpo do hospedeiro.
Foram realizados cálculos de prevalência, densidade relativa e intensidade média
de infestação. Foram capturadas 612 aves (21 famílias, 65 gêneros e 75
espécies). As espécies mais freqüentes foram Cnemotricus fuscatus (48
indivíduos), Basileuterus flaveolus e Turdus leucomelas (42 indivíduos cada). Em
58 indivíduos de 22 espécies foram coletados 115 carrapatos. Duas espécies
endêmicas de cerrado foram capturadas e apresentaram ectoparasitos:
Hylocriptus rectirostris (26 indivíduos; um com carrapato) e Antilophia galeata (23
indivíduos; cinco com carrapatos). A taxa geral de prevalência foi de 9,5%. A
maior parte dos ectoparasitos estava localizada no pescoço (41,7%) e nas
pálpebras (24,3%) do hospedeiro. As aves que apresentaram maior taxa de
infestação foram Basileuterus flaveolus (43,48%) e B. hypoleucus (26,1%). As
espécies de carrapatos já identificadas foram Amblyomma longirostre e A.
nodosum. A fragmentação de habitats interfere na relação parasito-hospedeiro,
aumentando os riscos de contágio de doenças e parasitos. Assim, os impactos
causados pela implementação das usinas Capim Branco I e II ainda não podem
ser vistos neste estudo, refletindo a baixa taxa de prevalência encontrada até
agora na avifauna presente nessas áreas.
Palavras-chave: carrapatos, fragmentação, Cerrado.
Órgão Financiador: Consórcio Capim Branco Energia (CCBE).
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1. MORFOMETRIA DE LIPAUGUS VOCIFERANS (COTINGIDAE)
DA COLEÇÃO FERNANDO NOVAES BELÉM, PARÁ.
Andreza de Lourdes Souza Gomes, Maria Luiza Videira Marceliano.
Museu Paraense Emílio Goeldi, Seção de Ornitologia, departamento de Zoologia,
MPGE (mlvideira@museu-goeldi.br).
Lipaugus vociferans pertence à família Contigidae ocorrendo na região
Neotropical, sendo amplamente distribuído na região amazônica, alimentandose preferencialmente de frutos da família Melastomataceae,em especial de
Miconia hypoleuca, assim como os representantes dos cotingídeos são
predominantemente frugívoros. Este trabalho tem por objetivo avaliar os
padrões morfométricos de Lipaugus vociferans, do acervo da coleção
“Fernando Novaes”, do Museu Paraense Emilio Goeldi ao longo de 100 anos
(1900 – 2004), para posterior comparação com outras espécies da mesma
família. Utilizou-se a metodologia de mensuração por meio de paquímetro
digital de 200 mm (Starret), medindo-se a asa, o comprimento total, a cauda, o
comprimento do bico (cúlmen), a largura e altura do bico de 55 espécimes. Os
resultados do estudo demonstraram (média ± desvio padrão): cauda de 107,43
mm ± 7,77 mm (91,4 mm – 128,8 mm), comprimento total 235,67 mm ± 20,43
mm ( 112,94mm - 257,43 mm), asa 115,13 mm ± 4,39 (100mm – 124 mm),
comprimento do bico 13,10 mm ± 0,79 mm (11,07 mm – 14,83 mm), altura do
bico 12,58 mm ± 1,65 mm ( 9,45 mm – 16,58mm), largura do bico 16,61 mm ±
1,49 mm (13,70mm – 20,05mm).
Palavra-chave: Lipaugus vociferans, Cotingidae, morfometria.
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2.
FALCONIFORMES
DO
MUSEU
DOM
BOSCO:
CONTRIBUIÇÕES PARA DOCUMENTAÇÃO CIENTÍFICA DA
COLEÇÃO ZOOLÓGICA
Heloiza Helena Silva de Moura¹
¹Museu Dom Bosco, Universidade Católica Dom Bosco, UCDB, Campo
Grande-MS,E-mail: heloizamoura@yahoo.com.br
O estudo de uma coleção proporciona tanto o levantamento quanto à análise
de seu potencial, ampliando assim informações que contribuem para o
enriquecimento de sua documentação patrimonial, inserido-se no âmbito
educacional, cultural e científico. O Museu Dom Bosco (MDB), com uma
grande quantidade de vertebrados taxidermizados, cabem às aves a maior
representatividade. Tendo em vista a necessidade de confirmação da
identificação, revisão e atualização nomenclatural do referido grupo, este
trabalho objetiva identificar as espécies de Falconiformes do acervo
atualizando a sua classificação, e investigar sua procedência. Com isso,
espera-se fornecer dados para registros de ocorrência das espécies e
contribuir para o enriquecimento da documentação científica da coleção. Foram
utilizadas informações de fichas de patrimônio histórico confirmando e
atualizando a classificação das espécies com pranchas ornitológicas. O MDB
apresenta 95 espécimes de Falconiformes, agrupados em 4 famílias e um total
de 38 espécies, dos quais 60% são Accipitridae (com n=23 espécies), 32%
Falconidae (n=12), representando 5% os Cathartidae (n=2) e 3% Pandionidae,
(n=1). Encontrou-se no arquivo histórico um documento contendo informações
de local e ano de coleta de 25 espécies de Falconiformes. Desta relação, 20
espécies fazem parte do patrimônio do MDB, equivalendo a 51% dos
Falconiformes que apresentam dados de procedência. Os exemplares foram
coletados entre os anos de 1953 a 1969, nos estados de São Paulo com 62%
dos espécimes (n=13), Minas Gerais, 33% (n=7) e 5% no Paraguai (n=1). É
importante ressaltar que a maioria das aves de rapina são suscetíveis às
perturbações ambientais, principalmente, desmatamento, caça e comércio
ilegal, atividades presentes de forma intensificada nos estados de São Paulo e
Minas Gerais, onde muitas espécies de Falconiformes estão ameaçadas de
extinção ou mesmo desapareceram. Portanto, este trabalho compreende uma
inter-relação entre o patrimônio material e o imaterial, no que tange à
valorização do objeto dentro do contexto museológico, sempre que
acrescentarmos informações que atingem seu potencial, quando o
conhecimento nos torna capazes de armazenar, analisar e disseminar dados
sobre a diversidade biológica.
Palavras chave: falconiformes, museu, documentação científica.
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3. MÚLTIPLOS EVENTOS DE ESPECIAÇÃO RELACIONADOS
AO SOERGUIMENTO DOS ANDES NO GÊNERO PIONUS
(AVES; PSITTACIDAE).
Camila C. Ribas1,2*, Robert Moyle2, Cristina Y. Miyaki1 e Joel L. Cracraft2
1- Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, R. do Matão, 277,
05508-090, São Paulo, SP, Brazil; 2- Department of Ornithology, American
Museum of Natural History, Central Park West at 79th Street, New York, NY
10024, USA. ribas@amnh.org.
A origem das biotas de terras altas é pouco conhecida. A maioria das hipóteses
postula eventos de dispersão, deixando assim de relacionar a história
geológica `a diversificacao das linhagens. Neste trabalho demonstramos,
através dos padrões filogenéticos e biogeográficos dos táxons incluídos no
gênero Pionus, múltiplos eventos de vicariância entre linhagens de altitude e
seus grupos irmãos, que ocorrem em terras baixas. A inferência filogenética foi
realizada com base em 2181 pares de bases dos genes mitocondriais
citocromo b e ND2 e em 18 caracteres de plumagem, obtidos de indivíduos
representando todos os táxons basais incluídos em Pionus. As análises
filogenéticas foram realizadas utilizando os métodos de máxima parcimônia,
máxima verossimilhança e inferência Bayesiana, para analisar os dados
moleculares e utilizando os métodos de máxima parcimônia e inferência
Bayesiana para analisar os dados moleculares e morfológicos combinados. Os
resultados obtidos confirmam, pela primeira vez dentro de um mesmo grupo,
relações biogeográficas entre áreas de endemismo Andinas e áreas de
endemismo de terras baixas, tanto de florestas secas como de florestas
umidas. Estimativas dos tempos de diversificação das linhagens foram obtidas
utilizando métodos semi-paramétricos e paramétricos de relógio molecular com
taxas variáveis e, quando associadas à história tectônica da região, são
consistentes com a interpretação de que as linhagens foram transportadas às
terras altas durante a orogênese das montanhas, sendo que a idade das
linhagens está relacionada com a atual distribuição altitudinal. Esses resultados
indicam que a história biogeográfica pode ser importante para explicar a origem
de populações isoladas em altitude, que era anteriormente atribuída a eventos
de dispersão.
Palavras chave: Biogeografia, Filogenia, Pionus
Órgãos financiadores: FAPESP, CNPq, FM Chapman Fund
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4.
FILOGEOGRAFIA
DE
PYRIGLENA
(THAMNOPHILIDAE) EM MINAS GERAIS,
SEQÜÊNCIAS DE DNA MITOCONDRIAL.

LEUCOPTERA
BASEADA EM

Daniela Rodrigues Lacerda1, Miguel Ângelo Marini2, Fabrício Rodrigues dos
Santos1
1
Laboratório de Biodiversidade e Evolução Molecular, Depto. Biologia Geral,
ICB,
UFMG,
E-mail:
danielalac@yahoo.com.br,
fsantos@icb.ufmg.br
2
Departamento de Zoologia, UnB, E-mail: marini@unb.br.
Pyriglena leucoptera (Olho-de-fogo), uma das três espécies do gênero
Pyriglena, é endêmica de Floresta Atlântica, ocorrendo em algumas áreas do
S, SE e NE do Brasil, no E do Paraguai e no N da Argentina. Encontrada
geralmente no estrato inferior em bordas de florestas perenes e matas
secundárias maduras, é uma espécie que sobrevive bem em áreas de corte
seletivo, já tendo sido descrita ocorrendo em plantações de eucalipto com subbosque de plantas nativas. Como a grande maioria das aves neotropicais,
pouco se sabe a respeito de sua estrutura populacional e história evolutiva. O
presente estudo teve por objetivo inferir a filogeografía de P. leucoptera em
seis populações de Mata Atlântica de Minas Gerais. Foram analisadas duas
regiões do DNA mitocondrial (região controle, RC, e citocromo b, citb)
totalizando uma seqüência de 1116pb em 66 indivíduos. A análise da RC, mais
variável que o citb (πRC=0,9% e πcitb=0,3%), permitiu a identificação de 20
haplótipos distintos que, organizados em uma rede de haplótipos, não se
mostraram estruturados geograficamente. Por outro lado, a rede produzida a
partir dos 15 haplótipos de citb revelou uma divergência entre os haplótipos
identificados no NE de Minas Gerais (Salto da Divisa e Jequitinhonha) e os
demais. Análises de variância molecular (AMOVA) de ambas regiões
mitocondriais mostraram que grande parte da variação genética total poderia
ser atribuída a diferenças entre populações (28% para RC e 38% para citb). Foi
feita uma segunda AMOVA (em três níveis) com os haplótipos de citb que
revelou que a distinção das populações do NE contribuiu para aumentar a
proporção da divergência genética entre populações na análise anterior, uma
vez que agora, 46% da variação genética foi detectada entre grupos (NE x
outras) e somente 7% entre populações dentro de grupos. Este nível de
estrutura genética aqui descrita para P. leucoptera parece ser similar ao que
outros estudos revelaram para aves neotropicais. É possível que a
discordância entre os resultados das duas regiões mitocondriais possa ser
atribuída a eventos de recorrência e/ou mutações reversas na RC. A análise de
um terceiro gene mitocondrial mais conservado, como ND2, ou um gene
nuclear, poderá esclarecer se o citb reflete melhor a filogeografía da espécie
em Minas Gerais.
Palavras chave: DNA mitocondrial, filogeografia, Pyriglena leucoptera
Órgão Financiador: FAPEMIG, CNPq.
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5. FILOGENIA DE ANATIDAE COM INCLUSÃO DE TRÊS
ESPÉCIES:
MERGUS
OCTOSETACEUS,
SARKIDIORNIS
MELANOTOS E CYGNUS MELANOCORYPHA
Sibelle Torres Vilaça, Rodrigo Aparecido Fernandes Redondo, Fabrício
Rodrigues dos Santos
Laboratório de Biodiversidade e Evolução Molecular, Departamento de Biologia
Geral, Universidade Federal de Minas Gerais. E-mail: sibelle@ufmg.br
A família Anatidae é composta por 147 espécies. Dentre as 24 espécies que
ocorrem no Brasil, Mergus octosetaceus, Cygnus melanocorypha e Sakidiornis
melanotos nunca foram geneticamente estudadas. Mergus octosetaceus (patomergulhão) é o único representante da tribo Mergini no hemisfério sul, sendo
considerada uma das aves mais ameaçadas de extinção nos Neotrópicos. Cygnus
melanocorypha (cisne-de-pescoço-preto), ocorre do Chile e Argentina até o
sudeste do Brasil. Sarkidiornis melanotos (pato-de-crista), ocorre na África, Ásia,
América do Sul e Central, incluindo todo o Brasil. O presente trabalho teve o
objetivo de encontrar a posição filogenética destas três espécies entre os
representantes da família Anatidae da ordem Anseriformes. Para isto, foram
analisados 2 a 4 indivíduos de cada espécie, dos quais três segmentos de genes
do DNA mitocondrial foram seqüenciados: 500 pb da subunidade I do citocromo c
oxidase (COI), 714 pb da região controladora (CR) e 1074 pb do citocromo b
(cytb). Também foram analisados fragmentos de DNA de outras espécies de
Anatidae cujas seqüências estão disponíveis no GenBank. As árvores filogenéticas
foram construídas pelo método de neighbor-joining. As filogenias baseadas nos
segmentos de CR e cytb agrupam M. octosetaceus com outros Mergini, e S.
melanotos com outros Cairinini. Porém as relações entre espécies dentro dos
clados correspondentes a tribos permanece confusa. Uma vez que não existem
outros Anserini na árvore, C. melanocorypha aparece como grupo externo nesta
filogenia. Por outro lado, a árvore baseada em seqüências de COI apresentou uma
resolução melhor entre espécies dentro de tribos, sendo que as três espécies
estudadas apareceram corretamente agrupadas em suas respectivas tribos. As
seqüências de COI geradas poderão contribuir para a identificação destas
espécies pela técnica de “código de barras genético”.
Palavras-chave: Anatidae, DNA mitocondrial, filogenia.
Orgão financiador: CNPQ, FAPEMIG
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6. FILOGEOGRAFIA DE POPULAÇÕES DE CHIROXIPHIA
CAUDATA (PIPRIDAE) EM MINAS GERAIS POR CITOCROMO B
Sibelle Torres Vilaça, Eloisa Helena Reis Sari, Daniela Rodrigues Lacerda,
Fabrício Rodrigues dos Santos
Laboratório de Biodiversidade e Evolução Molecular, Departamento de Biologia
Geral, Universidade Federal de Minas Gerais. E-mail: sibelle@ufmg.br
A Mata Atlântica é um dos biomas mundiais com mais alta biodiversidade e tem
passado por um grave processo de degradação. Portanto, estudos que visem o
conhecimento e a preservação de suas espécies são muito importantes e
urgentes. A filogeografia pode revelar os processos que influenciaram a
distribuição das linhagens genéticas, ao contextualizar espacial e
temporalmente a variabilidade encontrada. Assim, estudos filogeográficos
fazem-se importantes para o conhecimento da evolução de uma espécie.
Chiroxiphia caudata (tangará-dançarino) é um Passeriforme da família Pipridae,
típico da Mata Atlântica que se distribui da Bahia até o Rio Grande do Sul,
ocorrendo também no Paraguai e NE da Argentina. Esta espécie é bastante
conhecida por sua plumagem e comportamento reprodutivo conspícuos, mas,
estudos de diversidade genética nesta espécie são ainda escassos. Para
acessar a variabilidade de C. caudata em populações de Minas Gerais, foram
seqüenciados 1004 pb do gene citocromo b do DNA mitocondrial de 27
indivíduos de seis localidades. Foram encontrados 16 haplótipos com
divergência nucleotídica e haplotípica de 0,3% e 93%, respectivamente. Nas
populações, a diversidade nucleotídica (π) variou de 0,11% a 0,46% e a
haplotípica, de 0% a 100%. A construção de uma rede de haplótipos revelou
que, na maioria das vezes, apenas uma ou duas mutações distinguem os
haplótipos de uma mesma localidade. Entretanto, em duas populações
(Araponga e Viçosa) a divergência entre haplótipos chegou a 0,8%. A análise
de estruturação hierárquica da variabilidade genética (AMOVA) revelou que
cerca de 40% da variação pôde ser atribuída a diferenças entre populações.
Embora a maior parte da diversidade seja encontrada dentro de populações,
este valor sugere uma estruturação genética considerável e similar ao que tem
sido observado para outras aves neotropicais.
Palavras-chave: Chiroxiphia caudata, filogeografia, DNA mitocondrial.
Apoio financeiro: CNPq e FAPEMIG.
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7. COLEÇÃO ORNITOLÓGICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MATO GROSSO
Luciana Pinheiro FerreiraG, Paula Fernanda Albonette de NóbregaG, Tatiana
Colombo RubioPG e Alliany Giselle Silveira Barbosa da RosaG.
Núcleo de Estudos do Pantanal – IB – UFMT.
E-mail: potira_sol@yahoo.com.br
Uma coleção zoológica agrupa de forma organizada, amostras de populações
animais, partes ou produtos destes, visando o aproveitamento científico e,
consequentemente, da sociedade. A coleção ornitológica de Zoologia da UFMT,
iníciou-se a partir do projeto Polonoroeste em 1983. A partir de então essa coleção
abriga material faunístico proveniente de projetos desenvolvidos na UFMT, em
Órgãos públicos, projetos de pesquisa e empreendimentos (resgate de fauna,
consultoria, etc.). Essa coleção também possui como função propiciar
identificações a nível taxonômico de amostras da fauna regional; providenciar a
série-tipo das espécies pertencentes ao acervo; encaminhar aos sistemas do país
ou estrangeiros, material para identificação; fornecer a identidade do material
pertencente ao acervo aos pesquisadores que precisarem destas informações,
para a elaboração de trabalhos técnico-científicos; serve como Centro de
Treinamento na área de Zoologia, especialmente em taxonomia e levantamentos
faunísticos; além de oferecer e ministrar cursos relacionados à ecologia de aves,
comunidades e dieta alimentar; coleta, preservação de animais e conservação da
biodiversidade, também é enfocada. Atualmente a coleção ornitológica possui um
total de 658 peles de 267 espécies, distribuídas em 19 ordens e 34 famílias,
provenientes de 21 regiões de Mato Grosso e 1 de Minas Gerais, sendo Pantanal
a mais representativa. Os maiores colaboradores foram João Batista de Pinho com
409 peles e Paulo Martuscelli, 56 peles, além da colaboração de Yoshika Oniki e
Edwin Willis. Assim, devemos considerar que o acervo dessa coleção ornitológica
nos oferece uma grande quantidade de informações e proporciona um melhor
conhecimento biológico das aves e suas populações do Estado de Mato Grosso.
Palavras – chave: aves, coleção ornitológica e UFMT.
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8. Modelagem de distribuição potencial para 10 espécies
endêmicas do Cerrado
Juliana Silveira Corrêa1, Lemuel Olívio Leite2, Frederico Inecco Garcia1 e Miguel
Ângelo Marini1.
1.Departamento de Zoologia, UnB, Brasília, DF. (silveiraj@gmail.com) 2.PG em
Biologia Animal, UnB, Brasília, DF (lemuelleite@yahoo.com.br).
O Cerrado é considerado um dos hotspots da biodiversidade mundial. Uma ferramenta
de auxílio para a conservação de sua diversidade é a construção de modelos de
distribuição potencial. O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência do Programa
DesktopGARP v. 1.1.3 na predição da distribuição potencial de 10 espécies de
Passeriformes endêmicos do Cerrado. Após levantamento bibliográfico e consultas a
coleções ornitológicas brasileiras, foram selecionadas cinco espécies de ambiente de
floresta e cinco de ambiente aberto (Herpsilochmus longirostris, Hylocryptus
rectirostris, Phyllomyias reiseri, Antilophia galeata e Basileuterus leucophrys;
Melanopareia torquata, Neothraupis fasciata, Cypsnagra hirundinacea, Charitospiza
eucosma e Saltator atricollis) com um mínimo de 20 pontos de ocorrência. Foram
produzidos mapas de sobreposição dos 10 melhores modelos resultantes para cada
espécie estudada, cujos valores de χ² realizados pelo programa foram significativos
(p<<0,01). O padrão de distribuição foi similar para todas as espécies florestais e de
áreas abertas, contemplando quase toda a região do Cerrado, com diferenças nos
padrões de densidade, Os mapas evidenciaram sobreprevisão na Mata Atlântica,
Caatinga e na Amazônia e omissão de ocorrência em regiões características do
Cerrado. A escassez de inventários avifaunísticos para o bioma, a imprecisão dos
pontos de coleta e o nível de detalhamento das bases de dados ambientais
associados à extensão e à heterogeneidade do bioma, apresentaram-se como os
principais obstáculos neste estudo. O programa DesktopGARP v.1.1.3 não apresentou
resultados satisfatórios com os parâmetros utilizados e os dados de ocorrência
disponíveis para estas 10 espécies do bioma Cerrado. É fundamental a execução de
pesquisas em locais ainda não-inventariados ou sub-amostrados, que forneçam
informações básicas atualizadas sobre as espécies e os ambientes em que ocorrem.
Palavras-chave: Cerrado, espécies endêmicas, modelagem de distribuição.
Órgãos financiadores: Convênio UnB-CI, CAPES, CNPq.
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11. DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE SULA LEUCOGASTER NO
ARQUIPÉLAGO DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO.
Roberto Cavalcanti Barbosa Filho¹ Carolus Maria Vooren ²
Depto.
Oceanografia, FURG -RS E-mail: ¹rcbfilho@zipmail.com.br
²doccmv@furg.br
O Arquipélago de São Pedro e São Paulo é uma pequena porção emersa da
cordilheira dorsal meso-atlântica, situada na posição 00° 55′ 08″ N, 29° 20′
35″W. É constituído por dez pequenas ilhas rochosas, com área total de 70.000
m² e altura máxima de 17 metros. A distribuição espacial de Sula leucogaster
no local foi estudada através de 22 censos populacionais realizados às
04h30min, durante seis expedições de pesquisa, entre setembro (2001) e julho
(2002). A Ilhota Belmonte apresentou média de 334 aves ou 88% do total, e
densidade de 0,056 aves/m², valor dez vezes maior que a densidade das
demais áreas cujos valores oscilaram entre 0,003 e 0,005 aves/m². Verificou-se
correlação significativa e positiva entre o número de aves e a área das ilhotas
(Coeficiente de Correlação de Spearman = 0,893 p = 0,007). A Ilhota São
Paulo apresentou 26 aves (7%), Barão de Teffé 7 (2%), São Pedro 7 (2%),
Coutinho 3 (0,9%), Graça Aranha 1 (0,4%) e Sirius 0,2 (0,05%). As aves
concentraram-se nos locais mais elevados, geralmente acima da isolinha de 7
metros, onde estabeleceram seus territórios. Aproximadamente 330 aves (87%
do total) pousaram em áreas naturais e 47 (13%) sobre estruturas da Estação
Científica. Nas áreas naturais de Belmonte foram identificadas duas zonas
distintas: o ninhal, onde foram registrados adultos e ninhegos, com média de
239 aves concentradas em 600 m² (0,402 aves/m²); e as áreas de pouso,
utilizadas como locais de descanso e dormitório por 93 aves (28% da média da
Ilhota) ou 0,017 aves/m², incluindo adultos, imaturos e juvenis. Praticamente
todas as estruturas artificiais disponíveis no Arquipélago, com suas respectivas
áreas de operação, foram utilizadas como locais de pouso e nidificação:
passarela (37% das aves posadas sobre estruturas artificiais), mastro (33%),
dessalinizador (11%), guincho (7%), teto da estação (7%), armazém (2%), e
cavalete (2%), entre outros (1%). Concluiu-se que as áreas emersas do
Arquipélago são intensamente utilizadas pela avifauna para pouso e
reprodução, e que as estruturas artificiais existentes promovem a redução do
espaço da avifauna, sobretudo quando instaladas no ninhal.
Palavras chave: Sula leucogaster, distribuição espacial, Ilhas.
Órgão Financiador: Programa Arquipélago (CIRM) e CAPES.
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12. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS EXTERNAS DE AVES
DA REGIÃO DE PIRIZAL, PANTANAL DE POCONÉ – MT
Flávia LISIEUX. Santana 1 e João Batista de Pinho2
1
Laboratório de Ornitologia, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá –
MT. E-mail: lis_bio22@hotmail.com 2Depto de Zoologia, UFMT, Cuiabá-MT, Email: pinho@cpd.ufmt.br
Dados morfométricos de aves são importantes para prever padrões ecológicos
e comportamentais, em estudos evolutivos, processos fisiológicos, estratégias
de história de vida, entre outros. A preocupação com medidas corporais e peso
de aves não é recente, apesar de ainda incompleta e escassa. O trabalho em
questão reporta medidas corporais de aves capturadas, com uso de rede de
neblina na parte da manhã, durante campanha de anilhamento, no período de
fevereiro de 1999 e setembro de 2005. O trabalho se deu na fazenda Retiro
Novo, localizada no município de Nossa Senhora do Livramento, Mato Grosso.
A área de estudo pertence ao Pantanal de Poconé, popularmente conhecida
como região do Pirizal. Além da massa corporal, os comprimentos de asa,
cauda, tarso e narina, foram obtidos. O peso foi admitido com uso de pesola, e
as demais medidas, com uso de paquímetro manual e/ou digital. As medidas
foram comparadas entre os sexos, para espécies que apresentaram
dimorfismo sexual, e com dados disponíveis na literatura. Apenas espécies
com número de indivíduos amostrados, maior ou igual a três, foram
consideradas. As medidas de asa e cauda com presença de canhão de muda e
indivíduos recapturados foram desconsiderados. Um total de 2760 indivíduos
foi amostrado, representando 117 espécies de aves, sendo que 31 destas
apresentaram dimorfismo sexual bem definido. As espécies de maior
representatividade
foram
Cnemotriccus
fuscatus,
Hemitriccus
margaritaceiventer e Turdus amaurochalinus, com N máximo de 162, 114 e
104, respectivamente. Em geral, as medidas não apresentaram diferenças
numéricas entre os sexos, e concordaram com dados encontrados em
trabalhos anteriores. Conhecer as medidas corporais disponíveis de várias
regiões contribui grandemente para estudos ecológicos de aves.
Palavras chave: morfometria, Pantanal, aves
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13.
SOBRE
A
DISTRIBUIÇÃO
GEOGRÁFICA
DO
BENTEVIZINHO-DO-BREJO
PHILOHYDOR
LICTOR
(TYRANNIDAE)
Leonardo Esteves Lopes
PG em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre, Universidade
Federal de Minas Gerais, E-mail: leo.cerrado@gmail.com
Philohydor lictor (bentevizinho-do-brejo) é uma espécie de ampla distribuição
no Neotrópico, ocorrendo geralmente em formações arbustivas e bordas de
mata, sempre próximo a corpos hídricos. Duas subespécies são reconhecidas:
P. l. panamensis, restrita ao leste do Panamá e Norte da Colômbia, e P. l. lictor,
que se distribui ao longo do norte da América do Sul, Amazônia, Pantanal e,
disjuntamente, na faixa leste do Brasil, ao longo da Mata Atlântica. Durante
estudos de campo conduzidos com diferentes propósitos registrei P. lictor em
seis localidades, algumas delas resultando em grandes expansões na sua
distribuição geográfica conhecida. As localidades são: Fazenda Faroeste,
município de Arcos, centro/sudoeste de MG (20°16'S, 45°39'W), o Parque
Estadual do Rio Doce, no leste de MG (19°46'S, 42°39'W), a base do Instituto
de Pesquisa da UNIDERP, em Aguidauana, no Pantanal do Rio Negro, MS
(19°30'S, 55°36'W), o ribeirão Pandeiros, no norte de MG (15°39'S, 44°37'W),
Pirizal, no Pantanal de Poconé, MT (16°22'S, 56°17'W) e o Parque Estadual do
Jalapão, no leste de TO (10°32'S, 46°46'W). Na Fazenda Faroeste esta
espécie foi observada inclusive construindo o seu ninho, em forma de cesto
baixo, em janeiro de 2006. Uma busca na literatura também revelou diversas
localidades de ocorrência de P. lictor no Brasil central, tais como Inhumas, GO
(16°22'S, 49°30'W), Distrito Federal (15°47'S, 47°55'W), rio Urucuia, MG
(15°38'S, 46°25'W), Chapada Diamantina, BA (12°30'S, 41°25'W), Serra da
Tabatinga, MA (10°08'S, 45°48'W), Chapada das Mangabeiras, PI (09°54'S,
45°46'W), Serra da Capivara, PI (08°30'S, 42°43'W) e cerca de dez localidades
no estado de São Paulo. Tais registros indicam que P. l. lictor encontra-se
distribuído ao longo de todo o Brasil central, embora localmente, não havendo
a suposta disjunção entre as populações do leste e centro/norte da América do
Sul.
Palavras chave: Philohydor lictor, distribuição geográfica
Órgão Financiador: bolsa FAPEMIG, IBAMA
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14. FILOGENIAS MOLECULARES E DISTÂNCIAS GENÉTICAS
INDICAM AUSÊNCIA DE DIFERENCIAÇÃO GENÉTICA ENTRE 2
SUBESPÉCIES DE RAMPHASTOS VITELLINUS SSP. E DE
RAMPHASTOS TUCANUS SSP.
José Salvatore Leister Patané1, Jason D. Weckstein2 e Anita Wajntal3
1,3
Laboratório de Genética e Evolução Molecular de Aves - IB-USP
2
The Field Museum of Natural History - Chicago, IL - EUA
1
2
E-mails:
jspatane@yahoo.com
jweckstein@fieldmuseum.org
3
aniwa@usp.br
O gênero Ramphastos é um táxon conspícuo, endêmico dos neotrópicos, com
as espécies apresentando um bico grande e recurvado. Existem 7 espécies
reconhecidas morfologicamente, sendo 5 delas divididas em subespécies. A
partir do seqüenciamento de 8 genes mitocondriais (12s, 16s, Dloop, ND2, Citb, COI, ATPase 6, ATPase 8) e 1 nuclear (íntron 7 do beta-fibrinogênio), e
usando-se 2 indivíduos por táxon, pôde-se estimar se o status de subespécie
seria realmente indicado em alguns casos. Em duas das subespécies de R.
vitellinus ssp. (R. v. culminatus e R. v. ariel da Amazônia), com indivíduos
analisados apresentando padrões de coloração de plumagem e de bico
idênticos ao dos tipos descritos respectivos, e coletados fora da área de
intergradação entre as duas formas, ocorreu ausência de monofiletismo
recíproco e distâncias genéticas baixas, sugerindo não haver diferenciação
genética significativa entre ambas. O mesmo foi observado em R. tucanus ssp.
(R. t. tucanus e R. t. cuvieri) - indivíduos coletados com morfótipo “puro”, fora
da zona de intergradação, mostraram ausência de monofiletismo recíproco e
distâncias genéticas baixas. Esses resultados indicam que a separação em 2
subespécies, para ambos os casos, deve ser reconsiderada. Os dados, no
entanto, não permitem distingüir entre a possibilidade de que a variação
morfológica observada entre essas subespécies seja um efeito ligado à
pressão seletiva diferencial nos extremos opostos de um gradiente, um efeito
do distanciamento geográfico ao longo da distribuição, ou ainda meramente
uma conseqüência fisiológica devido às diferentes características dos
ambientes.
Palavras-chave: Ramphastos; subespécies; filogenia molecular.
Órgãos finaciadores: FAPESP, CNPq, National Science Foundation (EUA).
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15. ECOMORFOMETRIA DE AVES FLORESTAIS DO SUDESTE
DO BRASIL.
Ana Luísa de Carvalho LIMA1; Marco Antônio MANHÃES2
1
Pós-graduação em Biologia Animal – Universidade Federal Rural do Rio de
Janeiro Instituto de Biologia, analuisabio@yahoo.com.br; 2Pós-graduação em
Ecologia e Recursos Naturais - Universidade Federal de São Carlos, Centro de
Ciências Biológicas e da Saúde, marcomanhaes@bol.com.br.
Alguns autores sugerem que aves que forrageiam em vôo apresentam maiores
relações entre asa e massa corporal do que aquelas que forrageiam pousadas,
enquanto essas possuem tarsos proporcionalmente mais longos. Este trabalho
representa uma análise preliminar das relações entre o tipo de comportamento
alimentar e dados de comprimento da asa (CA), comprimento do tarso (CT) e
raiz cúbica da massa corporal (rcMC) para aves de sub-bosque no Parque
Estadual do Ibitipoca, Minas Gerais. Foram utilizadas redes-de-neblina (3m X
12m, 38mm de malha) para as capturas. As medidas foram obtidas com
paquímetro, régua metálica e balanças Pesola. O teste de Kruskal-Wallis,
comparando nove espécies com n ≥ 10, demonstrou uma diferença significativa
da relação CA/rcMC (H=117,7; g.l. = 8; P<0,0001). Testes de Mann-Whitney
para CA/rcMC, aplicados a pares de espécies que forrageiam em vôo (grupo
FV: Trichothraupis melanops, Chiroxiphia caudata, Mionectes rufiventris e
Platyrinchus mystaceus), revelaram diferenças significativas em cinco das seis
comparações. Análises de espécies que forrageiam pousadas e/ou
habitualmente capturam invertebrados nos solo (grupo FP: Conopophaga
lineata, Sclerurus scansor, Turdus albicollis, Dysithamnus mentalis e
Basileuterus culicivorus) também resultaram significativas em sete das 10
comparações. Turdus albicollis apresentou uma relação CA/rcMC maior que as
espécies FV, resultado não esperado para uma espécie FP. O teste de
Kruskal-Wallis revelou diferença significante também para CT/rcMC, (H =
156,1; g.l. = 8; p<0,0001), e mais diferenças significativas ocorreram entre
espécies do mesmo grupo de forrageio do que entre FV x FP. Espécies FP em
geral apresentaram maior relação CT/rcMC quando comparadas às FV, o que
é esperado neste caso, embora Sclerurus scansor tenha apresentado a menor
relação entre todas as espécies. Em geral, os resultados obtidos não
corroboram as hipóteses propostas na literatura. É possível que estas relações
só possam ser elucidadas por meio de estudos com maior grau de
detalhamento tanto das variáveis morfométricas quanto do comportamento das
aves.
Palavras-chave: Ecomorfometria, aves florestais, sudeste.
Órgãos financiadores: CAPES.
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16. CORUJAS NA COLEÇÃO CIENTÍFICA DA UNIVERSIDADE
REGIONAL DE BLUMENAU, SANTA CATARINA
Daniela Fink¹, Sérgio Luiz Althoff ², Carlos Eduardo Zimmermann¹
1.Universidade Regional de Blumenau, FURB, Instituto de Pesquisas
Ambientais, Laboratório de Ecologia e Ornitologia. Cx.P. 1507. 89010-971
daejo@bol.com.br; cezimmer@furb.br
2. Laboratório de Zoologia, Universidade Regional de Blumenau, FURB
As coleções científicas são ferramentas que possibilitam estudos de
distribuição, taxonomia e conservação das espécies. A coleção de Strigiformes
do Laboratório de Zoologia da Universidade Regional de Blumenau – FURB,
apresenta em seu acervo 44 peles em via seca (taxidermizadas), oriundas de
todo o estado catarinense. Os exemplares tiveram seus dados morfométricos
registrados utilizando paquímetro manual metálico, régua metálica e balança
Urano UDC 20.000/2. As seis espécies de corujas, sua abundância e as
medidas médias de biometria (comprimento total, asa, cauda, tarso, largura do
bico, narina ponta, comprimento da cabeça e peso) foram respectivamente:
Tyto alba ( N=13),(34,86 ± 2,87 cm; 29,65 ± 1,83 cm; 13,26 ± 1,00 cm; 71,48 ±
6,88 mm; 23,68 ± 1,57 mm; 18,79 ± 1,28 mm; 66,6 ± 20,3 mm; 343,27 ± 75,58
g), Strix virgata (N=4),(35,23 ± 1,35 cm; 25,38 ± 0,61 cm; 15,5 ± 0,71 cm; 48,23
± 7,69 mm; 19,18 ± 2,07 mm; 18,03 ± 0,94 mm; 68,05 ± 1,13 mm; 270,25 ±
2,25 g), Strix hylophila (N=3),(33,83± 1,76 cm; 24,1 ± 0,36 mm; 15 ± 1,5 cm;
58,67 ± 7,22 mm; 19,13 ±0,97 mm; 17,03 ± 0,90 mm; 68,75 ± 1,57 mm; 317,33
± 23,69 g), Rhinoptynx clamator (N=6),(38,83 ± 3,78 cm; 27,27 ± 0,59 cm;
15,37 ± 0,86 cm; 60,1 ± 9,10 mm; 22,33 ± 0,56 mm; 20,32 ± 0,74 mm; 71,75 ±
1,83 mm; 508,4 ± 74,3 g), Asio stygius (N=4),(40,68 ± 1,12 cm; 31,55 ±1,17 cm;
16,23 ± 0,84 cm; 48,7 ±8,55 mm; 21,45 ± 1,13 mm; 19,78 ± 1,03 mm; 72,18 ±
2,1 mm; 458 ± 108,5 g), Pulsatrix koeniswaldiana (N=6),(43,67 ± 2,54 cm;
30,67 ± 1,25 cm; 18,5 ± 1,26 cm; 58,7 ±6,03 mm; 26,08 ± 2,56 mm; 22,08 ±
2,16 mm; 73,9 ±3,39 mm; 489,67 ± 78,97 g). Dentro da coleção encontram-se
depositados ainda oito indivíduos do gênero Megascops, que acreditamos
representar duas espécies: M. choliba e M. atricapilla.
Palavras-chave: corujas, coleção científica, FURB
Órgãos financiadores: Instituto de Pesquisas Ambientais; Laboratório de
Zoologia/FURB
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17. PADRÕES DE DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DAS
ESPÉCIES DA SUPERFAMÍLIA FURNARIOIDEA NA REGIÃO
NEOTROPICAL
Marcos de Souza Lima Figueiredo1 e Marcos Rodrigues2
1
Departamento de Ecologia, UFRJ. Email: mslfigueiredo@gmail.com;
Departamento de Zoologia, UFMG. Email: ornito@icb.ufmg.br

2

A distribuição geográfica de uma espécie é uma de suas características mais
importantes, estando relacionada a variáveis como o tamanho de corpo e sua
abundância. O objetivo deste estudo foi descrever os padrões de distribuição
geográfica da superfamília Furnarioidea na região Neotropical. A distribuição
geográfica de todas as espécies foi sobreposta por um mapa quadriculado da
região Neotropical, com 133 quadrículas (500 Km de lado) divididas em 23
linhas e 18 colunas e centradas em 0º0’S e 0º0’W, e foi registrada sua
presença ou ausência em cada quadrícula. Para analisar os padrões de
raridade as espécies foram categorizadas de acordo com o tamanho da
distribuição (em número de quadrículas) em ampla, intermediária e restrita.
Foram consideradas como de distribuição restrita e ampla 25% das espécies
que apresentassem menor e maior distribuição geográfica respectivamente,
enquanto que as demais foram consideradas intermediárias. Foram utilizadas
regressões lineares simples para analisar a relação entre a distância ao
Equador (em Km) e a proporção de espécies em cada categoria, e testes de 2
para comparar a freqüência de espécies em cada categoria de distribuição para
cada família (observado) contra a freqüência d espécies em cada categoria de
distribuição para toda a superfamília (esperado). A distância ao Equador
apresentou relação negativa com a proporção de espécies de distribuição
restrita e positiva com a proporção de espécies de distribuição intermediária.
Não houve relação entre as espécies de distribuição ampla e a distância ao
Equador. A proporção de espécies em cada categoria de distribuição não
diferiu do esperado nas famílias Furnariidae, Thamnophilidae e
Conopophagidae. Dendrocolaptidae apresentou mais espécies de distribuição
ampla que o esperado, enquanto que Formicariidae e Rhinocryptidae
apresentaram mais espécies de distribuição restrita. Há uma forte associação
entre os tipos de ambiente nos quais as famílias ocorrem e os padrões de
tamanho de distribuição geográfica exibidos por elas. Famílias com grande
diversificação em regiões montanhosas apresentaram mais espécies restritas
que o esperado pelo acaso, enquanto que famílias com diversificação nas
baixadas mostraram a tendência inversa.
Palavras-chave: Raridade, Areografia, Distribuição geográfica.
Apoio e Órgãos Financiadores: Fundação O Boticário de Proteção À
Natureza, CAPES, ECMVS/UFMG, USFish and WildLife Service, Fundação
Biodiversitas
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